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Sunuş 
 

İlki 2002 yılında olmak üzere, ikişer yıllık aralıklarla düzenlenen Lisansüstü Tu-

rizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, ortaya konulan yenilikler, bilimsellikten ödün 

vermeyen yaklaşımlar ve organizasyon sürecinde gösterilen titizlik ile kendinden 

söz ettiren bir etkinlik olmuştur. Günümüzde gerek turizm alanında ve gerekse 

başka akademik çalışma dallarında düzenlenen pek çok bilimsel etkinlikte Lisan-

süstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nin pek çok uygulaması kopya edil-

mektedir. 

Ülkemizde turizmin akademik bir çalışma alanı olarak ortaya çıkışı 1960’ların ba-

şına kadar gider. O dönemde Ege Üniversitesi bünyesinde açılan Turizm Enstitüsü, 

ardından 1965 yılında Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu’nun açılması ve 

1969 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitü-

sü’nün faaliyete geçmesi, ülkemizde turizm alanının ilk akademik kurumlarıdır.  

Turizm, 1970’lerle birlikte üniversiteler bünyesinde daha yoğun olarak yer almaya 

başlamış; ön lisans ve lisans düzeylerinde ilk eğitim-öğretim programları bu yıllar-

da faaliyete geçmiştir. Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi 

ve Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde açılan ön lisans programların bir bölümü, izle-

yen yıllarda dört yıllık programlara dönüştürülmüştür. 1980’lerden sonra ön li-

sans, lisans ve lisansüstü program sayısı artışı devam etmiş olup, günümüzde üni-

versiteler bünyesindeki bölüm ve program sayısı 400’lere ulaşmıştır.  

Günümüzde ülkemizdeki lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programların sayısı 

(tezli ve tezsiz) 77 olmuştur. Bu alandaki ilk çalışmaların 1970’lerde İstanbul Üni-

versitesi bünyesinde farklı adlar altında da olsa, verilmeye başlandığı biliniyor. 

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde 1981 yılında Turizm İşletmeciliği adı altında 

açılan yüksek lisans programı da, alanındaki ilkler arasında yer alıyor. İzleyen yıl-

larda, özellikle de 1990’lardan sonra, Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeci-

liği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik gibi farklı başlıklar altında ancak aynı içerikte 

çok sayıda lisansüstü program açılmıştır. Gerçekte yeterli sayıda ve nitelikle öğre-

tim üyesi olmadan açılan birtakım programlarda yapılan çalışmaların sonuçları 

içinde bulunduğumuz günlerde yaşanan sıkıntıların başlıca nedenleri arasındadır. 

Her ne kadar son yıllarda Yüksek Öğretim Kurulu lisansüstü program açma konu-

sunda birtakım ölçütler getirmiş olsa da, mevcut durumda sorunların aşılmasında 

yolun başında olunduğu da ortadadır.  

Bu bağlamda 2002 yılından bu yana düzenlenen Lisansüstü Turizm Öğrencileri 

Araştırma Kongresi, ülkemizde turizm araştırmalarının geliştirilmesi yolunda, özel-

likle lisansüstü öğrencileri hedefleyen bir amaç doğrultusunda çalışmalarını yü-

rütmektedir. Kongre kapsamında, ilk kongreden bu yana verilen “En iyi doktora 
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tezi”, “En iyi yüksek lisans tezi”, “En iyi araştırma bildirisi” gibi ödüllendirmelerin 

amacı, lisansüstü çalışmaların özendirilmesine yöneliktir. Yıllar içerisinde “En iyi 

yüksek lisans tez danışmanı” ve “En iyi doktora tez danışmanı” gibi ödüllendirmeler, 

görülen bazı gerekler üzerine kaldırılmış olup, yine yıllar içerisinde tez çalışmala-

rının ödüllendirilmeleri “Hazırlanmakta olan” ve “Tamamlanmış” tez çalışmaları 

olmak üzere aynı kategorilerde değerlendirilmesi gereğine bağlı kalınarak, ayrı 

ayrı değerlendirilmiştir. 

8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nde de lisansüstü öğrencilerin 

teşvik edilmesine yönelik ödüllendirmelere devam edilmiş olup, ayrıca kongrede 

sunulan araştırma bildirileri içerisinden de değerlendirilme yapılacaktır. 2006 

yılında gerçekleştirilen Üçüncü Kongre’den itibaren turizm eğitimi ve araştırmala-

rına katkıda bulunmuş değerli şahsiyetler adına verilen Özel Ödül uygulamasına bu 

kongrede de devam edilmiştir. Bilindiği üzere önceki kongrelerde Prof. Dr. Hasan 

OLALI, Prof. Dr. Hasan Zafer DOĞAN ve Çelik GÜLERSOY adına verilen Özel Ödüller, 

bu kongrede Prof. Dr. Hasan Işın DENER adına verilecektir.  

8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nin düzenlenmesine yaptıkla-

rı değerli katkılardan dolayı; Nevşehir Valiliği’ne, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversi-

tesi Rektörlüğü’ne, Kartaca Turizm’e, Gorgaous Tour’a, Argeous Tourism&Travel’e, 

GMC Organizasyon’a ve Detay Yayıncılık’a teşekkür ederiz. Ek olarak, kongrenin 

düzenlenmesinde değerli katkıları olan; Danışma Kurulu,  Bilim Kurulu ve Yürütme 

Kurulu Üyelerine teşekkür ederiz. 

Bir sonraki kongrede buluşmak dileğiyle… 

 

Editörler 

Prof. Dr. Nazmi KOZAK 

Prof. Dr. Zeynep ASLAN 
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ÖZ 

Küreselleşme neticesinde ülkelerdeki yaşanan gelişmeler, diğer ülkeleri olumlu veya olum-
suz etkilemektedir. Ekonomiye olan katkısıyla turizm sektörü de yaşanan bu gelişmelerden 
etkilenmektedir. Türkiye için önemli bir turizm pazarı olan Rusya’da yaşanan Ruble krizi bu 
çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Son üç yıl baz alınarak Ocak- Ağustos dönemleri kar-
şılaştırılarak Ruble krizinin Türk turizmine olan etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak son on 
yılda turist sayısı olarak sürekli artış gösteren bir grafiğe sahip olan Rusya, Ruble krizi sonu-
cu büyük bir düşüş yaşamış ve bu düşüşün en büyük etkisi Antalya’da olmuştur. 

Anahtar sözcükler: Ruble krizi, ekonomik kriz, turizm. 

 

GİRİŞ  

Küreselleşme sonucunda dünyada yaşanan gelişmeler günümüzde bütün ülke eko-

nomilerini ilgilendirmektedir. Olumlu veya olumsuz yaşanan gelişmeler başta ge-

lişmekte olan ülkeleri etkilemektedir. Turizm sektörü ülke ekonomisine sağladığı 

katkı göz önünde bulundurularak ülkemizde ekonomi anlamında önemli bir yere 

sahiptir. Ülkemizde kalkınmakta olan bir ülke olduğu için turizmin sağladığı eko-

nomik etkiler, ülkelerin turizm sektöründe geliştirme çabalarını hızlandırmaktadır. 

Tarihsel süreç incelendiğinde ülke ekonomilerindeki yaşanan değişimler ekono-

mide dalgalanmalara sebep olmakta ve bunun sonucunda krizler ortaya çıkmakta-

dır. Turizmin ekonomiye olan katkısını göz önünde bulundurursak olası kriz teh-
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ditlerine karşı önlemler alınmalı ve yaşanacak olan kriz veya krizleri en az zararla 

atlatılmalıdır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Turizm, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan geziler ve 

bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik 

önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür (tr.wikipedia.org 2015).   

Buhran, bunalım isimleri ile kullanılan kriz, bir örgütün üst düzey hedeflerini ve 

işleyiş biçimini tehdit eden veya hayatını tehlikeye sokan, acil karar verilmesi ge-

reken, uyum ve önleme sistemlerini yetersiz hale getiren gerilim durumu olarak 

tanımlanmaktadır(tr.wikipedia.org 2015).  

Kriz sürecinde ekonomik yapı içinde talebinin düşmesi, yatırımların azalması, iş-

sizliğin artması ve sonuçta refah seviyesinin düşmesi gibi çeşitli makroekonomik 

olumsuzluklar kendini göstermektedir. Bir başka ifadeyle ekonomik kriz,  mal ve 

hizmet üretiminde dönemsel olarak tekrarlanan ani düşüşler veya duruşlar ve 

bunun sonucu ortaya çıkan, kitlesel işsizlik, ücretlerin azalışları, insanların yaşam 

standartlarındaki gerilemeler olarak kendini gösteren bir durum olarak da tanım-

lanabilir (Afşar 2011). 

Kriz ve Turizm İlişkisi 

Turizm para kazanmak amacı gözetmeksizin ve devamlı ikamet etmeme koşuluyla 

yabancıların, bir yerde konaklamalarından ve bir yere seyahatlerinden doğan olay 

ve ilgilerin tümüdür. Turizm, çeşitli seyahat şekillerini ve turistleri harekete geçi-

ren faktörlerden oluşmakla beraber, sosyal, kültürel ve politik unsurlardan ve 

sorunlardan hızlı bir şekilde etkilenmektedir (Kesimli 2011). 

Turizm, döviz ve istihdam yaratma özelliği ile ekonomik, farklı kültürleri bir ara-

ya getiren ve insanların dinlenme ihtiyacını karşılama ile kültürel faaliyetler bütü-

nüdür. Bunların yanı sıra çevreyi olumlu veya olumsuz yönde etkilediği gibi, çev-

rede yaşanan gelişmelerden yine olumlu veya olumsuz hızlı etkilenmektedir (Ay-

mankuy 2001). 

Faulkner (2001) ve Anderson (2006) kriz ya da felaketleri, işletmelerin üstesin-

den gelmeleri gereken aniden ortaya çıkan sorun olarak tanımlamaktadırlar. Pear-

son ve Clair (1998) krizi “örgütsel kriz düşük olasılıklı, yüksek etkili, örgütün ya-

şamını tehdit eden olay ve nedeni, etkileri, çözümü belirlenememiş, olabildiği ka-

dar hızlı karar verilmesi zorunlu durum” olarak tanımlamışlardır (Avcı ve Küçü-

kusta 2013). 
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Turizm çevresinde yaşanan gelişmelerden, olaylardan ve yaşananlardan çabuk 

etkilendiğinden dünyadaki tüm krizler, etkisi altına aldığı ülkeyi olumsuz etkile-

miştir. Ekonomiye olan katkısıyla turizm sektörü de krizlerden olumsuz yönde 

nasibini almıştır.  

Ruble Krizi ve Türk Turizmine Etkileri 

Rusya Federasyonu ile yapılan ticari ve turizm alanındaki gelişmeler son on yılda 

sürekli artış göstermiştir. 2014 yılında Rusya Federasyonundan Türkiye’ye 4 479 

049 turist gelmiş olup, toplam gelen turist sayısının %12,16’sına denk gelmektedir. 

Rusya Federasyonu özellikle Antalya bölgesi için en önemli pazarlardan biridir 

(Türofed 2015). 

2013 yılı sonlarına doğru Rusya’nın Ukrayna ve Kırım politikalarıyla olumsuz ge-

lişmeler yaşanmıştır. Başlangıçta, AB ve ABD başta olmak üzere bölgesel kriz bir-

çok ülke tarafından fazla önemsenmemiştir. Bölgedeki krizin büyümesi ile birlikte 

Avrupa ülkeleri ve başta ABD ‘nin Rusya ile olan ilişkilerinde politika değişikliğine 

gitmesi, Rusya’ya ambargo konulması ile beraberinde petrol fiyatlarının düşürül-

mesi sonucu Rusya ile ticareti olan ülkelerin Rusya’ya baskı uygulamasıyla ülke 

ekonomisinin sarsılmasına neden olmuştur. Ülkenin para birimi olan Ruble hızla 

değer kaybetmesiyle ekonomik anlamda ciddi sorunları beraberinde getirmiştir 

(TÜROFED 2015). 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hükümeti 1998'den bu yana görülen en 

kötü ekonomik kriz olarak nitelendirilmektedir. Reuters'da yer alan haberde, pet-

rol fiyatlarındaki sert düşüşlerin ardından rublenin tüm zamanların en düşük sevi-

yelerini gördüğü belirtilmektedir. (www.bloomberght.com 2015) 

2014 Eylül ayıyla birlikte etkisini gösteren Ruble krizi ekonomik anlamda olum-

suz yönde etkilemiştir. 1 ABD doları 30 Ruble iken krizle birlikte 60- 70 bandında 

dolaşmaktadır. Bunun sonucunda ise uçak bilet fiyatlarında %15-20 oranında zam 

yapılması beklentileri ve alınan tatillerin dolar bazında olması fiyatların yükselme-

si insanları seyahatten vazgeçme ihtimallerini ortaya çıkarmıştır. Rusya tur opera-

törleri derneği (ATOR), 2015 yılında Rus turizm sektörünün %30 küçüleceğini 

bildirmesiyle Türkiye’de, Rusya’dan gelen turist sayısında %25-30 oranında bir 

azalma meydana geleceği şeklinde yorumlanmaktadır (TÜROFED 2015). 

2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’ye gelen 25 milyon 749 bin 63 ya-

bancı ziyaretçinin 1 milyon 150 bin 359’u (yüzde 4,47) günübirlikçi iken, 2015 yılı 

Ocak-Ağustos döneminde Ülkemize gelen 25 milyon 506 bin 223 yabancı ziyaret-

çinin 1 milyon 77 bin 709’u (%4,23) günübirlikçidir. 
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Tablo 1: 2013-2015 Ocak-Ağustos Döneminde Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı 

Ocak-Ağustos Döneminde Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı 

 
Yıllar % Değişim Oranı 

Aylar 2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 

Ağustos 4 945 999 5 283 333 5 130 967 6,82 -2,88 

Ocak- Ağustos 24 089 031 25 736 073 25 506 223 6,84 -0,89 

Kaynak: Turizm Raporu, Ağustos 2015 

 

2013- 2015 Ocak- Ağustos döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı karşılaştırıl-

dığında 2013-2014 yılları karşılaştırılması 6,84 artış gösterirken, 2014-2015 yılları 

karşılaştırıldığında ise % 0,89 azalma görülmektedir. 

 

Tablo 2: 2013-2015 Turist Sayısına Göre İlk 15 Ülke ( Ocak-Ağustos) 

Turist Sayısına Göre İlk 15 Ülke (Ocak-Ağustos) 

Milliyet Yıllar % Değişim Oranı 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 

Almanya 3 339 626  3 443 939 3 750 082 3,12 8,89 

Rusya Fed. 3 104 869 3 505 936 2 779 343 12,92 -20,72 

İngiltere 1 742 549 1 818 810  1 802 629 4,38 -0,89 

Gürcistan 1 199 214 1 181 322  1 230 017 -1,49 4,12 

İran 790 626 1 110 490 1 202 001 40,46 8,24 

Bulgaristan 1 013 211 1 092 695 1 181 236 7,84 8,10 

Hollanda 953 753 959 624 933 516 0,62 -2,72 

Irak 452 369 603 809 702 430 33,48 16,33 

Fransa 770 857 778 766 643 356 1,03 -17,39 

A.B.D. 513 983 522 000 541 232 1,56 3,68 

Yunanistan 448 085 557 057 493 356 24,32 -11,38 

Ukrayna 531 077 488 544 491 637 -8,01 0,63 

Belçika 494 160 500 270 478 194 1,24 -4,41 

İsveç 492 373 470 804 457 352 -4,38 -2,86 

Azerbaycan 431 927 456 278 440 514 5,64 -3,45 

Kaynak: Turizm Raporu, Ağustos 2015 

Tablo 1’de Ocak – Ağustos dönemi milliyetlerine göre gelen turist sayılarına ba-

kıldığında 2013’te 3 339 626 gelen turist ile Almanya birinci sırada iken, 2014’e 
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bakıldığında%12,92 artış gösteren 3 505 936 turistle Rusya Federasyonu olmuş-

tur. 2014’ün sonlarına doğru yaşanan Ruble krizinin ardından bakıldığında Alman-

ya 3 750 082 turistle birinci sırada yerini alırken, Rusya %20,72 gibi büyük bir 

azalmayla 2 779 343 turistle ikinci sıraya düşmüştür.   

Tablo 3. 2013-2015 Artış Hızına Göre İlk 15 Ülke ( Ocak-Ağustos)  

Kaynak: Turizm Raporu, Ağustos 2015 

 

Tablo 2’de Ocak – Ağustos dönemi artış hızına göre turist gelen ülkelerin sayıla-

rına bakıldığında 2014-2015 yılı karşılaştırıldığında olumlu yönde en büyük deği-

şim oranını yakalayan ülke %16,33 ile Irak olmuştur. 2013- 2014 yılı artış hızında 

%12,92 oranı ile dördüncü sırada bulunan Rusya Federasyonu, 2014- 2015 yılı 

karşılaştırıldığında %-20,72 ile olumsuz yönde en büyük düşüşü göstermiştir. Tür-

kiye’ye turist gönderen ilk 15 ülke arasında en büyük düşüşü Rusya’dan sonra 

Fransa %-17,39 ve Yunanistan %-11,38’lik düşüşle izlemiştir. 

 

Artış Hızlarına Göre İlk 15 Ülke(Ocak-Ağustos) 

Milliyet 
Yıllar % Değişim Oranı 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 

Irak 452 369 603 809 702 430 33,48 16,33 

Almanya 3 339 626 3 443 939 3 750 082 3,12 8,89 

İran 790 626 1 110 490 1 202 001 40,46 8,24 

Bulgaristan 1 013 211 1 092 695 1 181 236 7,84 8,10 

Gürcistan 1 199 214 1 181 322 1 230 017 -1,49 4,12 

A.B.D. 513 983 522 000 541 232 1,56 3,68 

Ukrayna 531 077 488 544 491 637 -8,01 0,63 

İngiltere 1 742 549 1 818 810 1 802 629 4,38 -0,89 

Hollanda 953 753 959 624 933 516 0,62 -2,72 

İsveç 492 373 470 804 457 352 -4,38 -2,86 

Azerbaycan 431 927 456 278 440 514 5,64 -3,45 

Belçika 494 160 500 270 478 194 1,24 -4,41 

Yunanistan 448 085 557 057 493 652 24,32 -11,38 

Fransa 770 857 778 766 643 356 1,03 -17,39 

Rusya Fed. 3 104 869 3 505 936 2 779 343 12,92 -20,72 
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Tablo 4. 2014-2015 Yılı Ocak-Ağustos Döneminde Ülkemize Gelen Yabancı Ziyaretçilerin En Çok Giriş 

Yaptıkları Sınır Kapılarının Bağlı Olduğu İller Sıralaması 

2014-2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır 
kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 ilimiz 

İller 2014 yüzdesi 
2014 ziyaretçi 

sayısı 
2015 yüzdesi 

2015 ziyaretçi 
sayısı 

Antalya 32,77 8 437 387 31,13 7 940 516 

İstanbul 30,30 7 802 691 33,03 8 423 879 

Muğla 9,01 2 320 302 8,52 2 171 956 

Edirne 8,50 2 187 921 8,80 2 244 207 

Artvin 4,94 1 272 216 5,13 1 307 385 

Kaynak: www.milliyet.com.tr, 2015 

 

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş 

yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında 2014 yılında % 32,77 (8 

milyon 437 bin 387) ile Antalya birinci iken,2015 yılında %31,13 (7 milyon 940 

bin 516) ile ikinci sıraya gerilemiştir. 2014 yılında %30,30 ile ikinci sırada bulunan 

İstanbul, 2015 yılında % 33,3 (8 milyon 423 bin 879) ile İstanbul birinci sırada yer 

almıştır. 2014 yılında % 9,01’lik payla Muğla(2 milyon 320 bin 302) üçüncü iken 

2015 yılında, % 8,50 (2 milyon 171 bin 956) ile dördüncü sıraya düşmüştür. 2014 

yılında %8,50 (2 187 921) ile dördüncü sırada bulunan Edirne, 2015 yılında 8,80 

(2 244 207) ile üçüncü sıraya yükselmiştir. 2014 yılında %4,94 (1 272 216) payla 

beşinci sırada yer alan Artvin, 2015 yılında pay yüzdesi artsa da %5,13 (1 307 

385) ile beşinci sıradaki yerini korumuştur. Rusların en yoğun olduğu bölge olan 

Antalya’da Tablo 4’den anlaşılacağı üzere ciddi bir düşüş yaşanmıştır. 

Türkiye’nin en büyük turizm pazarlarından birini oluşturan Rusya’dan kayıp 470 

bine ulaştığı ve Rus pazarındaki bu kaybın 400 bin civarı Antalya’da yaşandığı 

belirtilmektedir. (www.milliyet.com.tr 2015) 

LİTERATÜR TARAMASI 

Şahin ve Şahin (2014) çalışmalarında 2010 yılı sonunda Tunus’ta başlayan ve daha 

sonra Libya, Mısır ve Suriye gibi ülkelerde yaygınlaşarak devam eden toplumsal 

olaylar Arap Baharı olarak adlandırılmaktadır. Yakın coğrafyada bulunan ve hem 

ortak geçmişe sahip hem de ekonomik ve politik ilişkilerimizin olduğu bu ülkeler-

deki toplumsal gelişmeler, Türkiye’yi de çok boyutlu olarak etkilemektedir. Sosyal, 

politik, askeri ve ekonomik yönleri olan bu etkilerden ekonomik boyutta olanlar 

belki de Türkiye’nin bu süreçten olumlu ya da olumsuz etkilenmesinin temel belir-

leyicisi olacaktır. Bu bağlamda, insani ve politik bakış açısının ötesinde Arap Baha-



Araştırma Bildirileri 

 

7 

rı’nın sadece ekonomik yönü ile ele alınması bu çalışmanın ana konusudur. Çalış-

mada, Arap Baharı’nın Türkiye ekonomisine mevcut ve olası makroekonomik etki-

leri analiz edilerek Arap Baharı öncelikle petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle 

petrol ithalatçısı bir ülke olarak Türkiye’ye önemli bir maliyet getirmiştir. Türkiye 

açısından en büyük sorun, Suriyeli mülteciler konusundadır. Sayıları 500.000’i 

aşan mülteciler için Birleşmiş Milletler ve uluslararası camianın yeterli yardımı 

yapmaması, bir yandan Türkiye’ye ciddi bir maliyet yüklerken, diğer yandan da bu 

mültecilerin kayıt dışı ve ucuz işgücü olarak istihdamı potansiyel sorun alanları 

oluşturduğu sonucuna varmıştır. 

Avcı ve Küçükusta 2013 çalışmalarında turizm sektörünün bel kemiğini de oluş-

turan seyahat acentelerinde, konunun araştırılması önemli bulunmuştur. Bu bağ-

lamda, kriz dönemlerinde seyahat acenteleri tarafından alınan önlemler ve uygu-

lamaları belirlemek, kriz dönemlerinde bu önlemlerin ve uygulamaların kullanım 

sıklığını ölçmek, ekonomik krizin seyahat acentelerine olumlu ve olumsuz etkileri-

ni analiz etmek amaçlanmıştır. Çalışmada nicel yaklaşım benimsenmiş ve 357 ge-

çerli veri analiz edilmiştir. Bulgular yeni pazarlama politikaları geliştirme uygula-

malarının ilk faktör olarak ortaya çıktığını ve diğer uygulamalara göre daha sıklıkla 

uygulandığını göstermektedir. Çalışmada, kriz sürecine uyum ve örgütsel hazırlık 

çalışmalarının ön plana çıktığı görülmektedir. Elde edilen bulgular, seyahat acente-

leri yöneticilerinin tehlikelere karşı önlem alma ihtiyacı ve potansiyel krizlere 

karşı hazırlıklı olma önerilerini içermektedir. Kriz öncesinde, seyahat acentelerinin 

kriz yönetimi planlamaları yapmaları, tepkisel uygulamalar yerine politikalar belir-

lemeleri önerilebilir. 

Demir 2013 çalışmasında, 2009 finansal krizinin Türkiye turizm sektörüne olan 

etkileri anlatmaya çalışmıştır. Krizlerin nedenleri arasında bankacılık kesiminin 

sorunları, sermaye hareketlerinin değişkenliği ve politik istikrarsızlıklar yatmak-

tadır. Ayrıca bu dönemde yaşanan kuş gribi de dünya Turizm sektörünü etkisi 

altına almıştır. Bu çalışmada İstanbul Sultanahmet bölgesindeki 102 adet butik 

veya üç yıldızlı otel ile anket çalışması yapılarak, sektörün 2009 krizinden etki-

lenme düzeyi ve krizin etkilerini aza indirebilmek için kullanılan stratejiler araştı-

rılmıştır. 

Göçen, Yirik ve Yılmaz 2011 çalışmalarında kriz kavramı ve krizin turizm sektö-

rüne olan etkileri incelenmiştir. Örneğin “kriz dönemlerinde ekonomideki değiş-

meler”, “krizin turizm sektöründe yarattığı değişimler”, “kriz öncesi, sırası ve son-

rasında turizm sektöründe dinamiklerin hareketleri” gibi konulara cevap bulmaya 

çalışılmıştır. Dünya üzerinde yaşanan tüm krizler iyi yönetildiği durumlarda çok 

büyük fırsatlara dönüşebilir iken, önceden tahmin edilemediği ya da kötü yönetil-

diği durumlarda çok büyük yıkımlara neden olmuştur. Bu çalışmada öncelikle kri-
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zin habercileri olarak adlandırılabilecek göstergeleri inceleyerek sonrasında tu-

rizm sektöründe krizden etkilenmeyi en aza indirebilecek önlemler ele alınmıştır. 

Özdemir ve Kılıç 2011 çalışmalarında 2008 küresel ekonomik krizi dünyadaki 

tüm işletmelerin pazarlama faaliyetlerini oldukça etkilemektedir. Ancak makroe-

konomik veriler incelendiğinde küresel ekonomik krizin sektörel açıdan etkilerin-

de farklılıkların olduğu görülmektedir. Bu çalışma, 2008 küresel ekonomik kriz 

nedeniyle yaşanan belirsizlik ortamından pazarlamanın nasıl etkilendiğini sektörel 

açıdan ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın sonuçları kriz döneminde 

genel olarak pazarlama faaliyetlerinin azaltıldığını ortaya koymaktadır. Bununla 

birlikte, 2008 küresel ekonomik kriz döneminde sektörel açıdan pazarlama faali-

yetlerinin sonuçlarında farklılıkların olduğu da bulunmuştur. Tek yönlü varyans 

analizi sonuçları, toplam müşteri sayısının azalmasında sektörler arasında bir fark-

lılığın bulunmadığını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle küresel ekonomik kriz, 

tüm sektörlerdeki işletmelerin toplam müşteri sayısının azalmasına yol açmıştır. 

Ancak aylık yeni müşteri sayısının azalması, müşteri başına ortalama satın almala-

rın azalması, tüketicilerin satın alımlarının seyrekleşmesi ile işletmelerin faaliyet 

gösterdiği sektörler arasında anlamlı farklılıkların olduğu bulunmuştur. Bu farklı-

lıklar sektörlerin konjonktürel olup olmaması ile ilişkilidir. Dolayısıyla küresel 

ekonomik kriz ilaç sektörü gibi konjonktürel olmayan sektörleri daha az etkiler-

ken, otomotiv ve yan sanayi, inşaat-yapı ve turizm gibi konjonktürel sektörleri 

daha fazla etkilemiştir. 

Seçilmiş 2010 çalışmasında öncelikle 2008 finansal ekonomik krizi ele alınarak 

küresel düzeyde turizm sektörüne yansımalardan söz edilmiştir. Ardından da söz 

konusu krizin hem anket tekniğine dayanan birincil verilerden elde edilen sonuçla-

ra göre hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun açık-

ladığı ikincil veriler ışığında Türkiye turizm sektörüne yansımaları üzerinde du-

rulmuştur. Bu finansal ekonomik kriz küresel düzeyde turizm sektörünü olumsuz 

yönde yüksek oranda etkilerken, Türkiye turizm sektörünün bu krizden nispeten 

daha az etkilendiği görülmüştür. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gelen turist açısından bakıldığında Rusya pazarı, Türkiye turizm gelirlerine önemli 

katkısı olduğundan, bu ülkedeki olumlu veya olumsuz gelişmeler Türkiye turizmi 

için büyük önem taşımaktadır. Rusya Tur Operatörleri Derneği’nin Rus turizm 

sektörünün %30 oranında küçüleceğini öngörmüş ve krizin iki yıl süreceğini be-

lirtmesiyle Türkiye ciddi anlamda döviz kaybı yaşamaya başlamıştır. Devletin Rus-

ya pazarındaki kaybı telafi etmesi amacıyla farklı pazarlara yönelip tanıtım ve rek-

lam kampanyaları çalışmaları gerçekleştirmesi öngörülmektedir. Bu tip krizlerde 
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turizm sektörünün darbe yememesi için devletin vereceği teşvikler, destekler, fiyat 

indirimleri ve promosyonlar bu kayıpları en aza indirilebilir. 

2015 Ocak-Ağustos dönemleri göz önünde bulundurularak yapılan incelemeler 

sonucu Rusya pazarındaki %-20,72‘lik kaybın, iki yıl süreceği öngörülen Ruble 

krizinin 2016 yılında zararın önüne geçilmesi için devletin turizm sektörüne bir 

takım teşvik ve destek vermesine ihtiyacı vardır. Bu durumda devletin yapacağı en 

önemli teşvik ülkemize turist getiren tur operatörlerine sağlayacağı kolaylıklardır. 

Örneğin tur operatörlerini teşvik etmek amacıyla hava limanı vergisinin alınma-

ması veya indirime gidilmesi gösterilebilir. 

Bir başka çözüm olarak da, yeni pazarlara açılmalı yükselişe geçen Irak, İran gibi 

pazarlara ağırlık verilmeli, yeni pazarlar belirlenmeli, reklam ve tanıtım çalışmaları 

yapılmalıdır. 
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ÖZ 

Çanakkale ili iki kıtada yer alan jeopolitik konumuyla, tarihi MÖ 3000 yılına dayanan doğal, 
kültürel ve tarihi kaynaklarıyla turizm açısından önemli çekiciliklere sahiptir. Çanakkale ve 
civarında iki yüz dört tescilli SİT alanı bulunmaktadır. Bu alanlarda bulunan antik yer ve 
kentlerin bazılarının kazıları yapılmış olup tarihleri hakkında yeterince bilgi sahibi olunmuş-
sa da birçoğunun sadece isim ve yerleri bellidir. İl sınırları içerisinde toprağın korunmasında 
gün ışığına çıkmayı bekleyen pek çok turistik değer bulunmaktadır. Çalışma Çanakkale ilin-
de turizm potansiyeline sahip Hero ile Leandros Efsanesinin mitolojik değerinin gün yüzüne 
çıkarılarak uluslararası bir nitelik kazanması ve turistik bir ürün olarak pazarlanmasına yö-
nelik katkı sağlaması amacıyla yapılmıştır.  

Anahtar sözcükler: Kültür turizmi, markalaşma, Hero ile Leandros, Çanakkale. 

 

 

GİRİŞ  

Bir hizmet sektörü olan turizmin, tüm dünya genelinde çok büyük bir hızla gelişme 

gösterdiği görülmektedir. Bugün, tüm dünya hizmet ticaretinin yaklaşık %30’unu 

turizm sektörü tek basına oluşturmaktadır. Turizm bir sektörler kesiti olduğu için, 

diğer bir deyişle bünyesinde irili ufaklı birçok hizmet sektörünü barındırdığı için, 

ülke ekonomilerine katkısı tam olarak hesaplanamamaktadır. Bununla birlikte, 

ulusal ve uluslararası literatürde konuya ilişkin olarak yapılan teorik ve ampirik 

çalışmalardan, turizmin ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etkisi olduğu da 

anlaşılmaktadır (Bahar 2006).  

Büyük pastadan pay almak zannedildiği kadar kolay değildir. Günümüzde turizm 

talebi, dinlenme-eğlence amaçlı, geleneksel deniz-güneş-kum anlayışından farklı 

bir anlayışa doğru kaymaktadır. İnsanları turistik harekete yönelten sebepler her 

ne olursa olsun turizme katılan insanların seyahat sebepleri günden güne farklı-

laşmaktadır. Anadolu coğrafyası tarih boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahip-
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liği yapmıştır. Bu medeniyetlerin izleri, kültür turizmi için büyük önem teşkil etse 

de ülkemizde haklı yerlerini elde edememişlerdir. İçinde bulunduğumuz coğrafya 

sahip olduğu tarihi, etnik, dinsel, folklorik ve doğal destinasyon çeşitliliğe rağmen 

turizm hareketleri kapsamında turistin hizmetine sunulan turistik ürün 

bakımından yetersizdir. Bu eksikliğin önemli nedenlerinden biri Türkiye'nin 

turizm konusundaki eğilimleridir. Türkiye 1980'lere kadar ağırlıklı olarak "deniz-

güneş-kum" üçlemesini içinde barındıran tanıtım ve pazarlama stratejisi 

uygulamıştır. Dünya üzerinde turizm eğilimleri çeşitlilik kazanarak kültür turizmi-

nin giderek önem kazanması üllkemizde de yer bulmuş ve Türkiye turistlere 

sunduğu alternatif turizm ürünlerini artırmaya başlamıştır.  

Bu çalışma Çanakkale ilinde turizmin çeşitlendirilmesinde önemli bir potansiyele 

sahip olan mitoloji turizminin tanınması ve Hero ile Leandros Efsanesinin turistik 

bir çekicilik olarak pazarlanmasına katkı sunmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma 

alanda yetkin düşünülen çalışmaların ışığında hazırlanarak kültür turizminin mito-

loji boyutundan bahsetmiştir.  

KÜLTÜR TURİZMİ 

Bir bölgenin turizm yönünden gelişmesine ve turist aktivitelerinin yoğunlaşmasın-

da en önemli faktörlerden birisi, o bölgenin cezbedici özelliklere sahip olmasıdır. 

Bu nedenle, cezbedici özellikler, günümüz turizm endüstrisinin temelini oluşturan 

gerekli elemanıdır (Kelkit 2003).  

Dünya üzerinde 1970’lerden itibaren etkinliğini arttıran ve ülkemizde önemi gi-

derek fark edilen kültür turizmi, Dünya Turizm Örgütünün yaptığı çalışmalara 

göre, yapılan turizm seyahatlerinin %37'sini oluşturmaktadır ve bu talebin her yıl 

%15 oranında artacağını tahmin etmektedir (Meydan Uygur ve Baykan 2007). 

Artık klasik turizm alanları yenidünya şartlarını karşılayamaz ve kapasitesini 

doldurmuş durumdadır. Öztürk ve Yazıcıoğlu’na (2002) göre kültür turizmi; kong-

re turizmi, golf turizmi, spor turizmi, macera turizmi, eko turizm, termal turizm ve 

gençlik turizmi ile birlikte, gelişmekte olan ülkeler için alternatif turizm faaliyetle-

ridir ve bu faaliyetler giderek artan bir hızla ivme kazanmaktadır. 

Bir destinasyonun tarihi ve kültürü o destinasyonun en önemli kaynaklarından 

biridir. Tarihi açıdan önemli bir yere sahip ve tarihi değerlerini koruyarak o dö-

nemleri yansıtan, etkin bir sunumla birlikte turistlerin ziyaretine açık olan desti-

nasyonlar, dünya çapında tanınırlığa sahip, turizmin yoğun olduğu destinasyonlar-

dır (Kocaman 2012).  

Kültür turizmi bir bölgenin somut ve soyut kültürel değerlerinin temel çekim 

öğesi olduğu bir turizm çeşididir (Eser vd. 2010). Kültür turizmi; doğal alanları, 
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mimari yapıları, sanat ürünlerini, kültürel kimlikleri tanımak ve bireylerin kültürel 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptıları seyahat etkinlikleri kapsar. Popüler ve 

başarılı destinasyonlar; destinasyon alanlarında yaşayan yerel halkın kültürel de-

ğerlerini yitirmeden devam ettirebilen ve bunu turistleri çekebilecek bir motif 

unsuru olarak işleyebilen destinasyonlardır (Kocaman 2012). 

Kültürel turizmin gelişmesine etki eden faktörleri 3 başlık altında toplamak 

mümkündür. Bunlar; çevre ve ekolojik denge konusunda yapılan tartışmalar, doğal 

güzellik ve kaynaklardan yoksun olmak ve bireylerin tarihi değerler hakkında bi-

linçlenmeye başlamasıdır (Öztürk ve Yazıcıoğlu 2002:189). 

Kültür turizmi, uzun dönemde, kitle turizmine oranla, sürdürülebilir turizm ama-

cına çok daha fazla hizmet etmektedir. Avrupa Turizm Enstitüsü (ETI), kültürel 

turizmin sağladığı ekonomik, toplumsal, kültürel yararları şöyle sıralamaktadır 

(Eser vd. 2010). 

1. Bölgeye özgü doğal ve kültürel mirasın, geleneklerin kültürel turizm kay-

nağı olarak kullanılmasını sağlar, 

2. Kültürel turizme katılanlar yüksek satın alma gücü nedeniyle bölge için 

yüksek katma değer sağlar, 

3. Talep çeşitliliği yaratarak turizm kaynaklarının aşırı kullanımı önler, 

4. Yeni iş olanakları yaratır, 

5. Var olan talepleri geliştirerek geleneksel turizm faaliyetlerine ek katkılar 

sağlar, 

Bu yönleriyle kültür turizmi, ürün çeşitlenmesini arttırarak etnik ve kültürel un-

surların gelişmesini ve bölgenin markalaşmasına katkı sağlar. Kültür turizmi din-

lenme-eğlence anlayışına dayalı turizm çeşidinden farklı olarak turizm faaliyetleri-

ni bütün bir yıla yayarak iş olanaklarını destekler. Sürece katılan bölge halkı, etnik 

ve kültürel unsurları benimseyerek korunmasına yardımcı olur. Kullanım açısın-

dan küçük ölçekli olan kültür turizmi doğal ve kültürel kaynakların özenli kullanı-

mını sağlayarak diğer turizm türleriyle kıyaslandığında sürdürülebilirlik kavramı-

na daha çok hizmet eder.  

Kültür turizmi, gezim amacına hizmet eden değerlerin niteliğine göre çeşitlenebi-

lir. Eski sanat eserlerinin, tarihi yapıların görülmesi, belirli bir toplum ve bölgenin 

yaşama biçiminin incelenmesi, festivaller, yerel kıyafetler, keşif amaçlı ziyaretler, 

efsanevi ve mitolojik değerler, kültür turizmin öğelerindendir. 

Türk Dil Kurumuna göre mit kelimesi "geleneksel olarak yayılan ve toplumun ha-

yal gücü etkisiyle biçim değiştiren alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos" 
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olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2016). Mit ve efsane kavramları halk 

dilinde zaman zaman birbiri yerine kullanılsa da ayrı anlamlar içerir. Mit daha çok 

yaratılış, tanrılar ve dini öğeleri içinde barındırırken efsanenin konusu insanların 

olağanüstü özellikleridir. Efsane mitolojiye oranla daha gerçekçidir. Her iki kavram 

profesyonel turist rehberleri tarafından sıklıkla kullanılır. 

Mitoloji turizmi, mitolojik öğelerin kullanıldığı turizm faaliyetleri, olarak adlandı-

rılabilir. Aktaş ve Batman'a (2010) göre efsane ve mitoloji kavramları bazı desti-

nasyonların, olayların, kutlamaların, festivallerin yapı taşlarını oluşturur. Efsane ve 

mitler bölgenin unutulmaz olmasını sağlayabilir ya da farklı öğelerle birleştirilebi-

lir. Örneğin Truva’yı dinleyen turiste bölgenin zeytinlerin bahsedilip tattırılırsa o 

bölge daha çok akılda kalacak ve tanıtım daha etkili olabilecektir. 

Çanakkale bölgesi efsane ve mitoloji turizmi için zengin bir bölgedir. Mitoloji ve 

efsanelerin çoğu bilinmesine rağmen yerlerinin Çanakkale olduğu bilinmemekte-

dir. Hero ile Leandros Efsanesi, Sarı Kız Efsanesi, Truva Güzellik Yarışması ve Ça-

nakkale Savaşlarına dair efsaneler Çanakkale bölgesindeki belli başlı tarihi ve tu-

ristik değerlerdir. 

HELLESPONTOS'UN TARİH İÇİNDEKİ ÖNEMİ 

Hero ile Leandros Efsanesine konu olan Çanakkale Boğazı antik dönemde Darda-

nelya (Dardanos'un Geçiti) ve Hellespontos (Helle'nin Denizi) adlar ile anılmıştır. 

Uzun yıllar boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış bu topraklar bünye-

sinde barındırdığı medeniyetlerden hala izler taşır. 

Çanakkale ve civarında, iki yüz dört tescilli SİT alanı bulunmaktadır. Bu alanlarda 

bulunan antik yer ve kentlerin bazılarının kazıları yapılmış olup tarihleri hakkında 

yeterince bilgi sahibi olunmuşsa da birçoğunun sadece isim ve yerleri bellidir. 

(Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Rehberi 2014). Eceabat'a 

4 km uzaklıktaki Yalova köyünde bulunan Sestos Kalesi, Akbaş limanının güneyin-

de kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmed'in Kilitbahir kalesini yaptırırken, Sestos 

kalesinin taşları kullanıldığı söylenmektedir. Sestos'un antik çağlarda Gelibolu 

Yarımadası'nın en önemli kentlerinden birisidir.  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bö-

lümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reyhan Körpe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 

Sestos'un, antik çağlarda Gelibolu Yarımadası'nın en önemli kentlerinden birisi 

olduğunu belirtmiştir. Körpe, şu anda Akbaş Limanı'nın bulunduğu yerin, antik 

Sestos kentinin de limanı olduğuna işaret etmiştir. Gelibolu Yarımadası ve Karade-

niz'de toplanan tahılların, gemilerle bu limana getirildiğini belirterek tahılların bu 

limandan Sestos'ta yer alan büyük ambarlarda biriktirildiğini, hatta Antik dönem 

filozoflarından Aristo'nun Sestos için ''antik çağın tahıl ambarı'' deyimini kullandı-

https://tr.wikipedia.org/wiki/Eceabat
https://tr.wikipedia.org/wiki/Km
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yalova,_Eceabat
http://www.haber7.com/etiket/çanakkale+onsekiz+mart+üniversitesi#_blank
http://www.haber7.com/etiket/çomü#_blank
http://www.haber7.com/etiket/fen+edebiyat+fakültesi+tarih+bölümü+öğretim+üyesi#_blank
http://www.haber7.com/etiket/fen+edebiyat+fakültesi+tarih+bölümü+öğretim+üyesi#_blank
http://www.haber7.com/etiket/doç.+dr.+reyhan+körpe#_blank
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ğını dile getirmiştir. Sestos'un Çanakkale Boğazına bakan bölümü dışında Saros 

Körfezi bölgesinde de limanın olduğu bilinmektedir. Kış aylarında rüzgârdan boğa-

za giriş mümkün olmadığı zamanlarda, tahıllar Saros bölgesindeki limana getirildi-

ği bilinmektedir. Körpe yaptığı açıklamada, Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yaka-

sında yer alan Nara Burnu'ndaki Abidos ile Avrupa yakasındaki Sestos arasında 

ilişki olduğunu bildirmiştir (www.haber7.com). 

Abydos antik kenti, bugünkü Nara Burnu’nun bulunduğu bölgededir. Abydos’un 

adı Homeros destanlarında geçmesine rağmen antik kaynaklar kentin M.Ö. 670 

yılında Miletos’un kolonisi olarak kurulduğunu aktarılır. M.Ö. 546 yılında Pers 

egemenliğine giren kent, Pers kralı Dareios (Darius), İskitlere karşı yaptığı sefer-

den dönerken M.Ö. 511’de Sestos’tan Abydos’a geçmesi ile de ünlüdür. M.Ö 483 

yılında Pers Kralı Kserkses isyan eden İonya şehirlerine yardım eden Yunanistan’ı 

ele geçirmek amacıyla Abydos ile Sestos arasında bir köprü kurdurmuştur (Kültür 

ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Rehberi 2014). 

HERO ILE LEANDROS EFSANESİ 

Sestos ve Abydos’ta geçen Hero ile Leandros'un aşk hikâyesi kaynaklarda şu şekil-

de yer almaktadır: 

      “Çanakkale Boğazı’nın en dar olduğu yerde; biri Anadolu topraklarında günü-

müzdeki Nara Burnu’nda Abydos, diğeri karşıda Trakya kıyısında Sestos diye iki 

şehir vardır. Leandros Abydos’ta, Hero ise Sestos’ta rahibe olarak Aşk Tanrıçası 

Aphrodite’nin tapınağında yaşarmış. Her yıl mayıs ayında tapınakta yapılan Adonis 

törenlerine giden Leandros orada gördüğü Hero’ya yıldırım aşkıyla tutulur. 

Önceleri iki kıtayı ayıran boğaz, iki sevgilinin aralarındaki sevgiye engel olamaz. 

Leandros her gece boğazı yüzerek geçer, sevgilisiyle bütün gece hasret giderdikten 

sonra, sabah geri dönermiş. Hero’da sevgilisine Sestos’taki kulenin tepesinde yak-

tığı fenerle yol gösterirmiş. Yaz ayları boyunca iki sevgilinin bu buluşmaları sorun-

suz devam etmiş. Ancak yaz geçmiş, boğazda dondurucu poyrazlar esmeye başla-

mıştır. Bir gece fırtına daha sert esmiş, Hero’nun elindeki meşaleyi söndürmüştür. 

Dağ gibi yükselen dalgalar, Leandros’un çırpınan gövdesini döve döve Sestos’tan 

çok ötelere sürükleyerek, sabaha karşı cansız bedenini Sestos kıyılarına atmıştır. 

Hero ise, sönen meşalesini yeniden yakıp, bitkin ellerinde tutuyordu. Kıyıya çarpan 

sevgilisinin cansız bedenini görünce ölümde de olsa ona kavuşmak için, hiç dü-

şünmeden kendini denize atmıştır.” (Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Rehbe-

ri 2014). 

Hero ile Leandros Efsanesinin gerek edebiyatta gerek görsel sanatlarda etkisini 

görmek mümkündür. Hero ile Leandros Efsanesini anlatan en değerlerli eserlerden 
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biri Mousaıos’a aittir. İS 400’lü yıllarda yaşamış olduğu düşünülen Bizanslı ozan, 

döneminde pek çok ünlü esere imza atmıştır.     

Hero ile Leandros Efsanesinin popüler hallerinden biri Shakespeare’in eserinde 

karşımıza çıkmıştır. Shakespeare de Valentine ve Proteus (oyunda iki baylar) ara-

sında bir diyalog içinde hikâyeden bahseder. Efsane yabancı edebiyat, kadar Türk 

edebiyatına da konu olmuştur. Ece Ayhan’ın Hero ve Leander Efsanesini dizelerine 

taşıdığı şiiri şöyledir. 

Sestos’da, zeytin ağaçları altında, Boğaz’ı yüzerek geçen, gece renkli bir At’la sevişir 

Hero, 

Sizin topal Akhilleus tavlasının yıkıldığı Nâraburnu’ndan atlıyor denize; tuttura-

bilmiş midir Akbaş’ı? 

Abydos’da, kızgın demirlerle dağlanmış, hayıtlarla kırbaçlanmış ‘dere’, aşağıya Ege 

Denizi’ne akar. 

Dikizci rahip, Hero’yu Asya yakasına gönderir parmağıyla, genç At’ı da yanına Av-

rupa’ya almıştır. 

“Ama argın sabahlar unutulmuş” dedi bir Ecebaba. “Kız burada kalsın. Tarihler iki 

türün de aşklarını taşır.” (Kul 2011). 

Türk Yunan ortak yapımı olan 1998 tarihli "Kayıkçı" filminde kahramanlar Türk 

ve Yunan yakasında birbirlerine âşık olan bir çifti canlandırmaktadır. Yasak aşkı 

konu alan film, hem Hero ile Leandros Efsanesine hem de Romeo ve Juliete’e atıfta 

bulmaktadır. Tarafların festivalde karşılaşmaları Afrodit için yapılan törenlerde 

karşılaşan ve ilk görüşte birbirlerine âşık olan Hero ile Leandros’u anımsatır. Ka-

yıkçının Ege kıyılarından yüzerek karşı kıyaya geçmesi, doğa insan mücadelesinde 

yine Hero ile Leandros Efsanesine gönderme yapmaktadır. Filminde Evoika ve 

Kayıkçının konuşmasında Evoika, “Bu mitolojiyi biliyorum, Hero ve Leandros.. Sen 

Leandros’sun…” demiştir. Yine başka bir bölümde "Gel Leandros Hero Seni bekli-

yor..." demesi ve filmin ilerleyen sahnelerinde kayıkçıdan bahsederken “Kayıkçı 

mı? Bana geldi Leandros gibi… Mitoloji kahramanı... Hero için Çanakkale Boğazını 

yüzerek geçen adam.” diyologları geçmiştir. Filmin Hero ve Leandros Efsanesinden 

farkı Kayıkçi filminin mutlu sonla bitmesidir (Oktuğ 2005). 

Efsane, Antik Yunan kültürüne duyduğu hayranlıkla bilinen ünlü Şair George 

Gordon BYRON tarafından da dikkat çekmiştir. Genç şair, Hero ile Leandros Efsa-

nesini anmak için Çanakkale Boğazını yüzerek geçmiştir. Arkadaşı Henry Drury'e 

yazdığı mektupta: "Bu sabah uçsuz bucaksız Çanakkale Boğazı’nı bir saat on daki-

kada boydan boya geçmeyi başardım" demiştir (Ozansoy 2003).  
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Hero ile Leandros Efsanesini anmak Çanakkale’nin kültürel özelliklerini gün ışı-

ğına çıkarmak için her yıl 30 Ağustosta Lord Byron anısına Eceabat’tan Çanakkale 

Çimenlik Kalesine kadar yüzme yarışı yapılmaktadır. Bu yıl 29’uncusu düzenlenen 

etkinliğe her yıl katılım giderek artmaktadır.  

SONUÇ  

Çanakkale ili, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel kaynakları ve İstanbul-İzmir 

karayolu geçiş güzergâhı üzerinde bulunması nedenleriyle, özellikle Batı Anadolu 

turlarının ya mola noktası ya da bir gecelik mecburi ikametgâhı olmaktadır (Kelkit 

2003). 2014 yılı içerisinde Çanakkale'yi 582,803 kişi ziyaret ederken, yerli turistle-

rin geceleme ortalaması 1,6 yabancı turistlerin ise 1,1'dir 

(www.canakkalekulturturizm.gov.tr). Yöre, sahip olduğu destinasyon çeşitliliğine 

rağmen turistlere farklı cazibe merkezleri sunamamakta "Assos-Truva-Abide" 

dışında turizm hareketlerine yeterince yer vermemektedir. 

Aşağıda çalışmanın kapsamı ve uygulama alanı dikkate alınarak Hero ile Lean-

dros Efsanesinin gün yüzüne çıkarılarak uluslararası bir nitelik kazandırılması ve 

turistik bir ürün olarak pazarlanmasına ışık tutacak önerilere yer verilmiştir. 

Bölgenin zayıf ve güçlü yanlarını ortaya çıkarmak için SWOT analizi yapılmalıdır. 

Analizde güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler değerlendirilmelidir.  

Sestos antik kentine ilişkin kazı çalışmaları ivedilikle tamamlanmalıdır 

Hero ile Leandros Efsanesinde tüketici için reklam, broşür, tanıtım filmleri gibi 

sözlü ya da yazılı çekicilik unsurlarının oluşturulması sağlanmalıdır. 

Hemen her başarılı markanın temel özelliklerini vurgulayan sloganları vardır. 

Hero ve Leandros Efsanesinde Çanakkale Kent Müzesinde yer alan “Çanakkale 

Boğazı'nın aşk için yüzülen ilk boğaz olduğunu biliyor muydunuz?” sloganı ürün için 

kullanılabilir. 

Günümüz bilgi ve iletişim çağı olarak adlandırılmakta, bankacılıktan giyim faali-

yetine kadar her sektör, internet ağında kendine yer bulmaktadır. Turizm bölgele-

riyle ilgili internette yürütülen birçok faaliyet söz konusudur; turistik çekicilik 

sağlamak, bilgilendirme, ulaşım ya da konaklama hizmeti bunlardan en temelleri-

dir. Hero ile Leandros Efsanesine ilişkin bilgilerin ve etkinliklerin sanal ortamda 

yer alması tanıtım için önemlidir. 

Hızlı gelişen internet özellikleri ve sinema teknolojisi, kişileri filmlere yöneltmiş-

tir. Ülkemizde “Bir Küçük Eylül Meselesi” filmi Bozcaada’nın tanımında önemli rol 

oynamıştır. Hero ile Leandros Efsanesinde tanıtım amaçlı filmler kullanılabileceği 
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gibi Kayıkçı filmi gibi farklı filmler için de benzer öğeler işlenebilir. Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığı bu tür filmlere destek olmalıdır. 

Lord Byron anısına düzenlenen yüzme etkinliğinin adı "Hero ile Leandros" şek-

linde değiştirilebilir. Zaten Lord Byron'da efsaneyi anmak adına yüzmüştür. 

Lord Byron anısına düzenlenen etkinlikte devlet desteği sağlanmalıdır. Bu alanda 

etkin olan sporcular ya da reklam değeri olan ünlüler etkinliğe davet edilmelidir. 

Lord Byron'u anma adına yapılan yüzme yarışı başka yüzme yarışları ile destek-

lenmelidir. Örneğin, Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın bir ayağı da Çanakkalede düzen-

lenebilir. 

Doğal çekicilik unsurlarına fiziksel çekicilik unsurları da eklenebilir, örneğin He-

ro'yu temsil eden heykel Sestos Bölgesi'ne, Leandros'u temsil eden heykel Abidos 

Bölgesi'ne yapılabilir. 

Efsanenin yalnız yurt dışında değil, yurt içinde de tanıtım faaliyetlerinin düzen-

lemesi gerekmektedir. 

Mousaios’un şiiri ya da güncel versiyonları, Kültür ve Turizm Bakanlığı taraf-

ından birden fazla dile çevrilip, yurtdışındaki kültür merkezlerine dağıtılmalıdır. 

Çanakkale bölgesinin turizm açısından kalkınması desteklenmelidir. Çanakka-

le’nin mevcut turizm değerlerine ek olarak boğaz turizmi, mitoloji turizmi, kruva-

zör turizm, kırsal turizm, dalış turizmi, yelken turizm gibi alanlarında kalkınması 

sağlanmalıdır. 

KAYNAKÇA 

Aktaş, S. ve Batman, O. (2010). Efanelerin Turistik Çekicillik Üzerindeki Etkileri: Profesyonel Turist 
Rehberlerine Yönelik Bir Araştırma, e-Journal of New World Sciences Academy, 5 (4): 367-395. 

Bahar, O. (2006). Turizm Sektörünün Türkiye'nin Ekonomik Büyümesi Üzerinde Etkisi: VAR Analizi 
Yaklaşımı, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13 (2): 137-150. 

Eser, S. Dalgın, T. ve Çeken, H. (2010). Sürdürülebilir Turizm: Efes Örneği, Ege Coğrafya Dergisi, 19 (2): 
27-34. 

http://www.canakkalekulturturizm.gov.tr/TR,70507/bakanligimizdan-belgeli-konaklama-tesisi-
istatistikleri.html Erişim Tarihi: 06/01/2016 

http://www.haber7.com/tarih-ve-fikir/haber/940398-canakkaleye-ilk-kopru-milattan-once-yapilmis 
Erişim Tarihi: 06/01/2016 

http://www.hurriyet.com.tr/lord-byron-anisina-yuzme-yarisi-krizi-14591343 Erişim Tarihi: 
06/01/2016 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.56f3ebadcea674.67665
340 Erişim Tarihi: 06/01/2016 

Kelkit, A. (2003). Çanakkale İlinin Turizm Potansiyeli ve Çeşitlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dergisi, 17 (31): 18-23. 

Kocaman, S. (2012). Destinasyon Marka Yönetimi Kapsamında Marka Kimliğine Etki Eden Faktörlerin 
Marka İmajına Etkisi: Alanya Örneği, 



VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi 

 

18 

https://www.altso.org.tr/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=941 Erişim Ta-
rihi: 06/01/2016 

Kul, E. (2011). Ece Ayhan'ın Şiirlerinde Mitolojik ve Masalsı Öğeler, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, 18 (2): 69-86. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Rehberi. (2014) 2. Basım 36-41 

Meydan Uygur, S. ve Baykan, E. (2007). Kültür Turizmi ve Turizmin Kültürel Varlıklar Üzerindeki Etki-
leri, G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (8): 30-49.  

Oktuğ, M. (2005). Kaşıkçı Bağlamında Ben ve Öteki Kavramı, Journal of İstanbul Kültür University, 1 (3): 
119-128. 

Ozansoy, E. (2003). Lord Byron Yunanistan’da: Byron’un 19.Yüzyıl Çağdaş Yunan Kültürü Üzerine 
Etkisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Dergisi, 2 (7): 21-38. 

Öztürk, Y. ve Yazıcıoğlu, İ. (2012). Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Bir Turizm Faaliyetleri Üzeri-
ne Teorik Bir Çalışma, http://ttefdergi.gazi.edu.tr/makaleler/2002/Sayi2/183-195.pdf Erişim 
Tarihi: 06/01/2016 

 



VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi:  19-33,  
28 Nisan – 01 Mayıs 2016, Avanos, Nevşehir 

   Bütün hakları saklıdır 
ISBN: 978-605-65762-2-5  

 

 
 

Kadınların Vücut Görünümlerine İlişkin Düşünceleri ile  
Boş Zaman Engelleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 

 
Ceren AYDIN 

Anadolu Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 

E-posta: cerendiktas@anadolu.edu.tr 
 

Çağıl Hale ÖZEL 
Anadolu Üniversitesi 

Turizm Fakültesi 
E-posta: chkayar@anadolu.edu.tr 

 

 

 

ÖZ 

Bu çalışmanın amacı kadınların vücut görünümüne ilişkin düşüncelerinin, vücut görünümü 
kaynaklı boş zaman engelleri üzerine etkisini ortaya çıkarmaktır. Ayrıca, çalışmada vücut 
görünümüne ilişkin düşüncelerin, vücuttan duyulan memnuniyet düzeyine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın bir diğer amacı ise vücut görünümüne ilişkin 
memnuniyet düzeyi ile vücut görünümü kaynaklı boş zaman engelleri arasında anlamlı bir 
ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Veri toplamada anket tekniği kullanılmıştır. Anketin 
oluşturulmasında Spangler ve Stice (2001) tarafından geliştirilen Görünüşe İlişkin Düşünce-
ler Ölçeği’nden ve Liechty, Freeman ve Zabriskie’nin (2006) vücut görünümü kaynaklı boş 
zaman engellerine ilişkin çalışmasından yararlanılmıştır. Araştırmacılar, toplamda 182 kişi-
ye ulaşmıştır. Vücut görünümüne ilişkin düşüncelere ait ifadeler; “Duygular”, “Öz Görüş”, 
“Başarı” ve “Bireylerarası İlişkiler” faktörleri altında toplanmıştır. Analizler sonucunda duy-
gular faktörünün, vücuttan duyulan memnuniyet düzeyine göre farklılaştığı görülmüştür. 
Ayrıca, vücut görünümünden duyulan memnuniyet düzeyi ile vücut görünümü kaynaklı boş 
zaman engelleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlar, kadın-
ların vücut görünümlerinden duydukları kaygının azaltılması ve boş zamanlarını verimli bir 
şekilde değerlendirmeye daha fazla güdülenebilmeleri için rekreasyon endüstrisindeki uy-
gulayıcıların nelere dikkat etmesi gerektiğinin belirlenmesi açısından önemlidir. 

Anahtar sözcükler: Rekreasyon, boş zaman engelleri, vücut görünümü, kadınlar, Türkiye.  

 

 
GİRİŞ 

Bireyin beden yapısı ve sahip olduğu fiziksel görünüm, onun davranışları üzerinde 

etkiye sahiptir (Lundin 1961’den aktaran Köktaş 2004: 74). Nitekim fiziksel görü-

nüm; bireyin özgüvenini, kişisel tutumlarını, sosyal ilişkilerinde kendine duyduğu 

güveni, yeme alışkanlığını, egzersiz alışkanlığını ve cinsel deneyimlerini etkilemek-

tedir (Huang vd. 2006: 246). Bireyin fiziksel görünümünden memnun olması, onun 
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diğer bireylerle olan ilişkilerini sürdürebilmesini (Nezlek 1999: 794) ve yaşamın 

pek çok alanında mutlu olmasını sağlamaktadır (Stokes ve Recascino 2003: 21). 

Bireyin fiziksel görünümünden duyduğu memnuniyete bağlı olarak rekreatif akti-

vitelere katılma sıklığı da artmaktadır (Ackard, Kearney ve Peterson 2000: 423). 

Bunun aksine, birey sahip olduğu fiziksel görünümden memnun değil ise yemek 

yeme bozukluğundan depresyona kadar birçok psikolojik rahatsızlık yaşayabil-

mektedir (Keel, Klump ve Leon 1998: 125; Stice ve Bearman 2001: 599; Ohring, 

Graber ve Brooks 2002: 405). Bu rahatsızlıklar, bireyin tüketim alışkanlıklarını ve 

boş zaman değerlendirmesini de olumsuz etkilemektedir. Örneğin, dış görünü-

münden memnun olmayan ve obez olan insanların televizyon izlemek, bilgisayar 

oyunu oynamak gibi pasif uğraşları daha çok tercih ettiği bilinmektedir (Marshall 

vd. 2004).   

Fiziksel görünüm üzerine yapılan araştırmalar, daha çok bireyin beden yapısı ile 

kendine duyduğu güven ve bireyin psikolojik iyiliği arasındaki ilişkiyi anlamaya 

odaklanmıştır. Alanyazın incelendiğinde, bireyin vücut görünümünden duyduğu 

memnuniyet ya da vücut görünümüne ilişkin yargıları ile vücut görünümü kaynaklı 

boş zaman engelleri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların sınırlı kaldığı görül-

mektedir. Örneğin, yapılan bir araştırmada (Liechty, Freeman ve Zabriskie 2006), 

vücut görünümünün ve bireyin genel görünümü hakkındaki düşüncelerinin boş 

zaman aktivitelerine katılım için engel oluşturabildiği ortaya çıkarılmıştır. Dolayı-

sıyla, vücut görünümünden duyulan memnuniyet düzeyinin bireyi boş zamanı 

verimli bir şekilde değerlendirmekten alıkoyduğu varsayımı, boş zaman engelleri 

hakkında önemli ipuçları sunabilecek, araştırmaya değer bir konudur.  

Yukarıdaki belirlemeye koşut olarak bu çalışmada, vücut görünümünden duyu-

lan memnuniyet düzeyi ile vücut görünümü kaynaklı boş zaman engelleri arasında 

anlamlı bir ilişki olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın bir diğer 

amacı ise vücut görünümüne ilişkin düşüncelerin, vücut görünümünden duyulan 

memnuniyet düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Ayrıca, 

çalışmada vücut görünümüne ilişkin düşüncelerin, vücut görünümü kaynaklı boş 

zaman engelleri üzerindeki etkisinin saptanması da amaçlanmıştır.  

Kadınların vücut görünümlerine ilişkin düşüncelerinin saptanması ve vücut gö-

rünümlerinden duydukları memnuniyet düzeyiyle boş zaman engelleri arasında 

bir ilişki olup olmadığının Türkiye ölçeğindeki bir çalışma ile ortaya çıkarılması, bu 

çalışmanın mevcut kuramsal bilgi birikimine olan katkısını ifade etmektedir. Diğer 

taraftan, kadınların vücut görünümlerinden duydukları kaygının azaltılması için 

rekreasyon endüstrisi içinde ne tür programlara yer verilmesi gerektiği ve boş 

zaman değerlendirme programlarının kadınların vücut görünümünden kaygı 

duymayacakları şekilde nasıl farklılaştırılabileceği hakkında profesyonellere öneri-

lerde bulunulması, çalışmanın uygulamaya olan katkısını ortaya koymaktadır. Zira, 
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çalışmadan elde edilen sonuçlardan hareketle, rekreasyon uzmanlarının da katılı-

mıyla vücut görünümü kaynaklı engellerin nasıl ortadan kaldırılabileceğine ya da 

en azından bu engellerden duyulan kaygıların nasıl azaltılabileceğine yönelik öne-

rilerde bulunulabileceği düşünülmektedir. Böylece vücut görünümüne ilişkin 

memnuniyetsizlik yaşayan kadınların, rekreasyondan daha fazla yarar ve daha 

yüksek tatmin elde etmeleri sağlanabilir.  

İLGİLİ ÇALIŞMALAR VE ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

Kadınların boş zaman engelleri üzerine yapılan çalışmalar, 1990’lı yıllardan sonra 

artmıştır. Bu engelleri, sosyolojik ve sosyo-psikolojik açıdan ele alan çalışmalar; 

farklı bölgelerde, farklı sosyal sınıflarda ve farklı yaş gruplarında bulunan kadınla-

rın boş zaman engellerinin ortak olabileceği (Little 2002: 157) sonucuna varmıştır.  

Bu engellerin başında, kadının aile yaşantısı içindeki rolü, finansal gücü ve iş haya-

tında yer alması nedeniyle sınırlı bir zamana sahip olması gibi engelleri kapsayan 

“yapısal faktörler” gelmektedir. İçsel ve bireylerarası engeller ise boş zaman aktivi-

telerine katılımı azaltan diğer faktörlerdir. “İçsel faktörler”; stres, gerginlik, yete-

nek ve ailenin tutumu gibi unsurlardan oluşmaktadır. Bireyin başka bireylerle olan 

ilişkisi sonucunda ortaya çıkan engeller ise “bireylerarası faktörler” olarak adlan-

dırılmaktadır (Crawford ve Godbey 1987: 120).  

Kadınların boş zaman aktivitelerine katılımını etkileyen bir diğer faktör de kendi 

vücut görünümüne ilişkin algılarıdır. Yapılan çalışmalara (Dattilo, Datttilo, Sam-

dahl ve Kleiber 1994; Raymore, Godbey ve Crawford 1994) göre vücut algısı, bire-

yin özgüvenini; özgüven ise bireyin boş zaman aktivitesine katılımını etkilemekte-

dir. James (2000) de kadının kendisiyle ve vücuduyla ilgili düşüncelerinin boş za-

man aktivitelerine katılma sıklığını ve aktiviteden aldığı hazzı etkilediğini belirt-

miştir. James’e (2000) göre genç kadınlar, fiziksel görünüşüne ilişkin endişelerin-

den dolayı boş zaman aktivitelerini gerçekleştireceği mekânları da özenle seçmek-

tedir. Örneğin, fiziksel görünüşünden endişe duyan kadınlar, yüzmek için tanıdığı 

insanların gitmediği veya bulunduğu yerden çok uzaktaki bir yüzme havuzuna 

gitmeyi tercih edebilir. Ingledew ve Sullivan (2002), ergenlik döneminde olan genç 

kızlar üzerine yaptığı bir araştırmada, vücut algısının; egzersiz yapma isteğini ve 

egzersize katılım sıklığını etkilediğini ortaya çıkarmışlardır. Araştırmacılar, bu 

durumu “vücut görünümüne ilişkin sosyal kaygı” olarak nitelendirmişlerdir. Vücut 

görünümüne ilişkin sosyal kaygı, bireyin fiziğiyle ilgili olarak diğer bireyler tara-

fından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda hissettiği kaygıdır (Marquez ve 

McAuley 2001: 1). Bu kaygı, fiziksel aktivitelere sosyal ortamlarda katılmayı olum-

suz yönde etkilemektedir (Crawford ve Eklund 1994: 71). Bununla birlikte, bu 

kaygıyı yaşayan bireyin fiziksel aktivitelerden beklediği yarar farklıdır. Bu kaygıyı 

yaşayan birey, fiziksel aktivitelere kendi görünümüne ilişkin rahatsızlıklarını orta-
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dan kaldırmak amacıyla katılır (Crawford ve Eklund 1994: 80). Russell ve Cox 

(2003), vücut görünümüne ilişkin sosyal kaygıyı bireyin vücut görünümüne ilişkin 

memnuniyet düzeyi ile ilişkilendirmiş ve olumsuz vücut algısının vücut görünü-

müne ilişkin sosyal kaygıya yol açtığı sonucuna ulaşmıştır. Alanyazındaki bu çalış-

malarda ileri sürülen görüşlerden hareketle, araştırmanın ilk hipotezi aşağıdaki 

gibi oluşturulmuştur.  

H1: Vücut görünümüne ilişkin düşünceler, vücut görünümünden duyulan memnu-

niyet düzeyine göre farklılaşmaktadır. 

Bireyin kendi vücuduna ilişkin olumsuz algısı da boş zaman engelleri içinde ince-

lenebilir. Nitekim Nezlek (1999), vücut algısının, kadının sosyal yaşamında kendi-

ne olan güvenini etkilediğini, kendini çekici bulmayan kadınların sosyal etkileşim-

de daha edilgen olduğunu belirtmiştir. Dahası sosyal etkileşim kurma, kadınlar için 

boş zaman aktivitelerinin asıl işlevlerinden biridir (Kirkcaldy ve Athanasou 1995: 

429; Samdahl ve Jekubovich 1997: 439). Kısaca, vücut görünümünden duyulan 

memnuniyet düzeyi, boş zaman aktivitelerine katılımı engelleyebilmektedir. Bu 

varsayımdan yola çıkarak araştırma kapsamında oluşturulan ikinci hipotez aşağı-

daki gibidir. 

H2: Vücut görünümünden duyulan memnuniyet düzeyi ile vücut görünümü kaynak-

lı boş zaman engelleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Kadınların karşılaştıkları boş zaman engellerini ele alan çalışmalar, kadınların 

erkeklere oranla daha çok engele sahip olduğunu ve daha az aktiviteye katılabildik-

lerini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmalardan bazıları (Searle ve Jackson 1985; Jack-

son 1988; Shaw 1994); zaman kısıtlılığı, finansal kısıtlılıklar ve tesis/mekân eksik-

liği üzerinde durmuş ve bu faktörlerin hem kadınlar hem de erkekler için engel 

oluşturduğu sonucuna ulaşmıştır. Öte yandan, kadınlar, kendi vücut görünümlerini 

erkeklerden daha fazla sorgulamakta, vücut görünümünün iyi olup olmamasından 

daha fazla etkilenmektedir. Mansfield (2016), Yahoo Sağlık Birimi tarafından dü-

zenlenen ve yaşları 13 ile 64 arasında değişen 2.000 kişinin kendi vücutları hak-

kında neler hissettiğini konu alan araştırmada, erkeklerin %70’inin kendi vücut 

görünümlerini sevdiği ve vücut hatalarını kabul ettiği belirlenmiştir. Genç kızların 

ise %66’sının vücut görünümünden memnun olmadığı ortaya çıkmıştır. Bununla 

beraber, kadınların yaşları arttıkça vücut görünümlerine ilişkin hissettikleri bu 

olumsuz duygularda değişim olmamaktadır. Alanyazında kadınların boş zaman 

engellerini bu bakış açısıyla ele alan az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma-

lardan biri, kadınların aerobik egzersizlerine katılımlarıyla ilgili engelleri ele almış-

tır. Bu araştırmada kadının vücut görünümüne ilişkin olumsuz algısının, katıldığı 

aktiviteden aldığı hazzı azalttığı ve aktiviteye katılım sıklığını olumsuz etkilediği 

sonucuna varılmıştır. Frederick ve Shaw (1993), aktiviteden alınan hazdaki düşü-
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şün; aerobik için giyilen kıyafetlerden duyulan rahatsızlıktan ve katılımcılar ara-

sındaki görünüş ve vücut ağırlığı odaklı rekabetten kaynakladığını belirtmişlerdir. 

Dolayısıyla kadınların boş zaman aktivitelerine katılım engellerinin vücut görü-

nümlerine ilişkin düşüncelerinden kaynaklanabileceği varsayılabilir. Bu bağlamda 

araştırmanın üçüncü hipotezi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

H3: Vücut görünümüne ilişkin düşünceler, vücut görünümü kaynaklı boş zaman 

engellerini etkilemektedir.  

YÖNTEM 

Bu araştırma, nicel araştırma yöntemi doğrultusunda kurgulanmış ve veri topla-

mada anket tekniğinden yararlanılmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evreninde Türkiye’de yaşayan tüm kadınlar yer almaktadır. Ça-

lışmanın kuramsal nüfusunu ise Türkiye’de yaşayan ve 2015 yılının Aralık ayı iti-

bariyle 25-44 yaş aralığında olan kadınlar oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafın-

dan 25-44 yaş aralığının seçilmesinin nedeni, bu yaş aralığının; kadınların gebelik, 

doğum, çocuk bakımı, aileye ve eve karşı sorumluluklar gibi çok sayıda meşguliye-

tinin sözkonusu olduğu bir dönemi kapsamasıdır. Araştırmanın erişilebilir nüfusu-

nu ise Türkiye’de aktif bir şekilde faaliyet gösteren ve kadınların yoğun olarak 

kullandığı forum sitelerine üye olan kadınlar oluşturmaktadır. “Kadınlar Kulübü”, 

“Kadınlar Sitesi” ve “Kadınlar Dünyası” sitelerine üye olan kadınlar, erişilebilir 

nüfus olarak belirlenmiştir. Kadınların üye olduğu forum sitelerinin seçiminde 

yargısal örneklem alma yöntemine, soru formlarının internet aracılığı ile toplan-

masında ise kolayda örneklem yöntemine başvurulmuştur. 

Soru Formunun Oluşturulması 

Soru formu, üç bölümden oluşmaktadır. Soru formunun birinci bölümünde, vücut 

görünümüne ilişkin düşüncelerin belirlenmesine yönelik aralıklı ölçüm düzeyiyle 

(5’li Likert tipi) hazırlanmış 19 ifade yer almaktadır.  Bu bölüm, Spangler ve Stice 

(2001) tarafından geliştirilen Görünüşe İlişkin Düşünceler Ölçeği’nden (Beliefs 

About Appearance Scale-BAAS) uyarlanmıştır. Soru formunun ikinci bölümünde, 

vücut görünümünün boş zaman aktiviteleri üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik 

olarak hazırlanan dört adet ifade yer almaktadır. Bu ifadelerin oluşturulmasında 

ise Liechty, Freeman ve Zabriskie (2006) tarafından yapılan araştırmadan yararla-

nılmıştır. Bu bölümde yer alan ifadeler de aralıklı ölçüm düzeyiyle (5’li Likert tipi) 

değerlendirilmiştir. Soru formunun üçüncü bölümünde ise yanıtlayıcıların profili-

nin belirlenmesini sağlayacak olan demografik sorular bulunmaktadır. Ayrıca bu 
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bölümde, yanıtlayıcıların genel kabul görmüş standartlara göre normal kiloda olup 

olmadıklarını anlayabilmek amacıyla boy ve kilo bilgileri sorulmuştur. Soru for-

munun yüzeysel ve kapsam geçerliliği için yönetim, pazarlama ve boş zaman ve 

rekreasyon alanında çalışan sekiz uzmanın görüşlerine başvurulmuş ve nihai uygu-

lamaya geçilmeden önce soru formu üzerinde önerilen değişiklikler yapılmıştır.  

Veri Toplama  

Veriler, 1 Aralık 2015 ile 10 Aralık 2015 tarihleri arasında internet üzerinden top-

lanmıştır. Veriler, kadınlara yönelik aktif faaliyet gösteren Kadınlar Kulübü, Kadın-

lar Sitesi ve Kadınlar Dünyası forum sitelerinden elde edilmiştir. Veri toplama sü-

reci sonucunda araştırmacılar, toplam 207 adet doldurulmuş soru formu elde et-

miştir. Bu soru formlarının 182 adedi, kullanılabilir olarak analize dâhil edilmiştir. 

Bu sayı, soru formunda kullanılan değişken sayısının beş katını aştığından (Bry-

man ve Cramer’dan aktaran Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk 2010: 206) ana-

lizler için yeterli bulunmuştur. Bununla birlikte, bu sayı, yapılacak olan genelleme-

ler için yeterli olmayabilir. Bu nedenle, elde edilen sonuçların Türkiye’deki kadın 

nüfusunu temsil edemeyeceği öngörülmektedir.  

BULGULAR 

Verilerin analizine geçilmeden önce verilerin normal dağılıp dağılmadığı incelen-

miştir. Bu amaçla öncelikle aritmetik ortalama, mod ve medyan değerlerine bakıl-

mış ve bu değerlerin birbirine yakın olduğu görülmüştür. Ardından, verilerin ba-

sıklık ve çarpıklık değerleri incelenmiştir. Likert tipi ifadelerin basıklık ve çarpıklık 

değerlerinin ± 2 arasında yer aldığı görülmüş ve bu nedenle verilerin normal da-

ğıldığı (George ve Mallay 2003: 98; Cameron 2004: 544; Alpar 2014: 152) varsa-

yılmıştır. 

Araştırmaya veri sağlayan katılımcıların yarısından fazlası (%61,5) çalışan ka-

dınlardan oluşmaktadır. Evli ve bekâr olan kadınların sayısı, birbirine eşittir. Katı-

lımcıların büyük bir çoğunluğunun (%68,1) çocuğu yoktur. Araştırmaya katılan 

kadınların boy ortalaması, 165,07; kilo ortalaması, 58,41’dir. Dünya Sağlık Örgütü 

(World Health Organisation-WHO) tarafından gündeme getirilen kriterlere (Dünya 

Sağlık Örgütü, 2015) göre yanıtlayıcıların vücut kitle indeksleri bireysel olarak 

hesaplandığında, örneklemde yer alan kadınlardan 12’sinin (%6,6) zayıf olduğu; 

155’inin ise (%85,2) normal kilo kategorisinde olduğu görülmüştür. Fazla kilolu ve 

obez grubunda olan kadınların sayıca toplamının (15 kişi) örnekleme oranı ise 

%8,2’dir.  

Açıklayıcı Faktör Analizine Yönelik Bulgular 
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Araştırma kapsamında faktör analizi uygulamadan önce verilerin faktör analizine 

uygunluğu test edilmiştir. Araştırmanın örnekleminin yeterliliğini ölçmek için 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) istatistiğinden ve Bartlett Küresellik Testi’nden (Bart-

lett’s Test of Sphericity) yararlanılmıştır. KMO değerinin (0,789) yeterli olduğu 

(Subhash, 1996: 116); Bartlett testinin ise anlamlı sonuç verdiği (0,000 < 0,05) 

tespit edilmiştir. Faktör analizi sonucunda dört faktör tespit edilmiştir. Faktörlerin 

isimlendirilmesi, alanyazındaki önceki kullanımlar (Güriş ve Astar 2014: 369) 

dikkate alınarak yapılmış ve Görünüşe İlişkin Düşünceler Ölçeği’ndeki (Spangler ve 

Stice 2001) faktör isimleri kullanılmıştır. Faktörlerin güvenilirlik katsayıları; 0,754 

ile 0,884 arasında değişiklik göstermektedir. Ölçeğin toplam güvenilirlik katsayısı 

ise 0,849 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar, ölçeğin güvenilir olduğunu göster-

mektedir. Tablo 1’de görülebileceği üzere birinci faktör ‘’Duygular’’, varyansın 

%28,25’ini; ikinci faktör ‘Öz Görüş’’ %18,33’ünü; üçüncü faktör ‘’Başarı’’ 

%10,19’unu ve dördüncü faktör olan ‘’Bireylerarası İlişkiler’’ varyansın %8,70’ini 

açıklamaktadır.  

 

Tablo 1. Vücut Görünümüne İlişkin Düşüncelere ait Faktör Analizi Sonuçları 

 

 

Faktör ve İfadeler 

 

Faktör Yükleri 

O
rt

a
la

m
a

 

S.
S.

 

Ö
zd

eğ
er

 

1 2 3 4 

 Duygular   

Mutlu olmam, nasıl göründüğüme bağlıdır. ,841    2,84 

1
,
1
4 

5,
36
9 

Kendimi nasıl hissettiğim, büyük oranda 
nasıl göründüğüme bağlıdır. 

,803    3,04 

1
,
2
6 

Dış görünüşüm, ruh halimi etkiler.  ,795    3,37 

1
,
2
1 

Vücudum tam istediğim gibi görünseydi 
hayattan daha fazla keyif alırdım. 

,779    2,95 

1
,
2
4 

Çok iyi görünmediğim zaman kendimi iyi 
hissetmem.  

,769    3,14 

1
,
2
8 
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Vücudum tam istediğim gibi görünseydi 
özgüvenim daha yüksek olurdu. 

,686    3,21 

1
,
2
8 

Vücudum tam istediğim gibi görünseydi 
kendime daha çok saygı duyardım. 

,680    2,83 

1
,
2
9 

Öz Görüş  

Hayatta karşıma çıkan fırsatlar, nasıl görün-
düğümle yakından ilişkilidir.  

 ,890   2,50 

0
,
9
7 

3,
48
4 

Başkalarının gözündeki değerim, nasıl gö-
ründüğüme bağlıdır. 

 ,880   2,34 
,
9
8 

Dış görünüşüm, benliğimin büyük bir parça-
sıdır. 

 ,857   2,58 

1
,
0
0 

İyi görünürsem hayatım daha tatmin edici 
olacaktır. 

 ,632   2,70 

1
,
0
5 

Başarı  

İşimde/kariyerimde gelecekte elde edece-
ğim başarı, büyük oranda nasıl göründüğü-
me bağlıdır. 

  ,873  2,31 

1
,
0
3 

1,
93
7 

Dış görünüşümü iyileştirmek, bana başarma 
hissi verir. 

  ,872  2,52 

1
,
0
6 

Nasıl göründüğüm, katıldığım aktivitelerdeki 
(okul, iş, hobi gibi) performansımı etkiler. 

  ,728  2,68 

1
,
0
6 

Dış görünüşüm, tüm yeteneklerimi etkiler.   ,712  2,12 

0
,
9
4 

Bireylerarası İlişkiler  

Vücudum tam istediğim gibi görünseydi 
insanlarla ilişkilerim daha iyi bir hâl alırdı. 

,821   
,82
1 

3,19 

1
,
2
4 

1,
65
4 

Dış görünüşüm, başkalarının benimle ilgili ,810   ,81 3,61 1
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düşüncelerini etkiler. 0 ,
1
2 

Tam istediğim gibi görünseydim insanlar 
benimle daha fazla ilgilenirlerdi. 

,707   
,70
7 

3,54 

1
,
2
3 

Çok iyi görünmezsem insanların aklında 
daha az yer ederim. 

,642   
,64
2 

3,28 

1
,
1
7 

Açıklanan Varyans (%) 

1 2 3 4 Genel 

28,25 18,33 10,19 
8,7
0 

65,49 

Cronbach’s Alpha Güvenilirlik Katsayısı (α) ,884 ,880 ,853 
,75
4 

,849 

 

Bu çalışmada vücut görünümünün boş zaman aktivitesine katılmada bir engel 

oluşturup oluşturmadığını ölçen dört adet ifade, tek bir faktör olarak ele alınmıştır. 

Büyüköztürk’ün (2005: 125) de ifade ettiği gibi tek faktörlü ölçeklerde açıklanan 

varyansın en az %30 olması yeterli görülmektedir. Dört ifadenin kullanımı yoluyla 

ölçülen bu yapının tek faktör varyans açıklama oranı %68,224; tek faktörlü yapının 

iç tutarlılığını gösteren Cronbach’s Alpha değeri ise 0,833 olarak hesaplanmıştır 

(Tablo 2).  

 

 
Tablo 2. Vücut Görünümü Kaynaklı Boş Zaman Engellerinin Oluşturduğu Faktör Yapısı 

   Faktör Yükü Varyans Oranı 

α = 0,833 

Bazen, dış görünüşümle ilgili endişelerim sebebiyle, 
boş zaman aktivitelerinden olması gerektiği kadar 
keyif alamıyorum. 

0,939 %68,224 

Dış görünüşümle ilgili endişelerim sebebiyle katıl-
mamayı ya da daha az katılmayı tercih ettiğim boş 
zaman aktiviteleri vardır. 

0,897  

Dış görünüşümle ilgili endişelerim sebebiyle, fizik-
sel olarak aktif olmayı gerektiren aktivitelere 
(yüzme, koşu, dans gibi) katılmamayı tercih ettiğim 
zamanlar olur. 

0,870  

 

Başka bir boş zaman aktivitesine katılmak istesem 
de boş zamanımın bir kısmını, dış görünüşümü 
geliştirebileceğini düşündüğüm aktivitelere harca-
rım. 

0,535  

 

Farklılıklara İlişkin Bulgular 
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Vücut görünümüne ilişkin düşüncelerin kadınların vücut görünümünden duydu-

ğu memnuniyet düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya çıkarmak için 

tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Bu analizde vücut görünümünden duyulan 

memnuniyet düzeyinin vücut görünümüne ilişkin düşüncelerin ortaya çıkardığı 

faktörler üzerinde anlamlı bir farklılaşmaya yol açıp açmadığı incelenmiştir. Analiz 

sonucunda kadınların vücut görünümünden duyduğu memnuniyet düzeyinin “öz 

görüş” faktöründe anlamlı bir farklılaşmaya (sig: 0,000 < p: 0,05) yol açtığı anla-

şılmıştır. Bu farklılaşmanın hangi memnuniyet düzeyleri arasında yaşandığının 

ortaya çıkarılması için Scheffe testinin sonuçlarına bakılmıştır. Scheffe testinin 

sonuçları; vücut görünümünden memnun olanlarla ( = 2,22) olmayanlar ( =2,88) 

arasında ve ayrıca vücut görünümünden memnun olanlarla ( = 2,22) kararsız 

olanlar ( =2,82) arasında farklılaşmaların ortaya çıktığını göstermiştir (Tablo 3). 

Bu durum, vücut görünümünden daha memnun olan kadınların memnun olmayan-

lara ve kararsızlara kıyasla öz görüşle ilgili ifadelere daha az katıldığını ortaya 

koymaktadır. H1-3 hipotezi kabul edilmiş; H1-1, H1-2 ve H1-4 hipotezleri, reddedilmiştir.  

 
Tablo 3. Vücut Görünümüne İlişkin Düşüncelere Ait Faktörlerin Vücut Görünümünden Duyulan Mem-
nuniyet Düzeyine Göre Değişimi 

Vücut görünümüne 
ilişkin düşüncelere 
ait faktörler 

Memnuniyet Düzeyi Sıklık Ortalama F Değeri P Değeri Fark 

Duygular 

M. Değilim (2) 24 3,19 

,917 ,434 ---* 

Ne memnunum ne 
memnun değilim (3) 

51 3,18 

Memnunum (4) 88 2,98 

Çok Memnunum (5) 19 2,85 

Öz görüş 

M. Değilim (2) 24 2,88 

8,255 ,000 

4 / 
2* 
4 / 
3* 

Ne memnunum ne 
memnun değilim (3) 

51 2,82 

Memnunum (4) 88 2,22 

Çok Memnunum (5) 19 2,68 

Başarı 

M. Değilim (2) 24 2,48 

1,644 ,181 ---* 

Ne memnunum ne 
memnun değilim (3) 

51 2,51 

Memnunum (4) 88 2,40 

Çok Memnunum (5) 19 2,02 

Bireylerarası 
İlişkiler 

M. Değilim (2) 24 3,46 

,589 ,623 ---* 
Ne memnunum ne 

memnun değilim (3) 
51 3,27 

Memnunum (4) 88 3,20 

Çok Memnunum (5) 19 3,25 

*Varyansların homojenliği sağlandığından Scheffe testi sonuçları temel alınmıştır. 
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Kadınların vücut görünümlerinden memnun olma düzeyiyle, vücut görünümü 

kaynaklı boş zaman engelleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (Tablo 4). 

Memnuniyet düzeylerinden hangileri arasında anlamlı farklılaşmaların ortaya 

çıktığını belirlemek için varyansların homojenliği araştırılmış, varyansların homo-

jen dağılmadığı görüldüğünden tek yönlü varyans analizinin alternatifi olan Welch 

testinin sonucu dikkate alınmıştır. Bu sonuçtan hareketle, hangi memnuniyet dü-

zeyleri arasında fark olduğunun anlaşılabilmesi için Tamhane’s T2 testi uygulan-

mıştır.  

 
Tablo 4. Vücut Görünümü Kaynaklı Boş Zaman Engellerinin Vücut Görünümünden Duyulan Memnuni-
yet Düzeyine Göre Değişimi 

 
Memnuniyet Düzeyi Sıklık Ortalama F Değeri P Değeri Fark 

Vücut görü-
nümü kaynaklı 
boş zaman 
engeli 

M. Değilim (2) 24 2,73 

6,078 ,001 

5/4** 

5/3** 

5/2** 

Ne memnunum ne 
memnun değilim (3) 

51 2,48 

Memnunum (4) 88 2,20 

Çok Memnunum (5) 19 1,60 

**Varyansların homojenliği sağlanmadığından Tamhane’s T2 testi sonuçları temel alınmıştır. 

 

Yanıt ortalaması 1,60 olan ve vücut görünümünden çok memnun olduğunu belir-

ten kadınların yer aldığı grup, diğer memnuniyet düzeyindeki gruplardan ayrı ayrı 

anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Dolayısıyla, vücut görünümü kaynaklı boş 

zaman engellerinin vücut görünümünden duyulan memnuniyet düzeyine göre 

değişebileceğini öngören süren H2 hipotezi, kabul edilmiştir.  

Vücut görünümüne ilişkin düşüncelerin boş zaman kullanımında engel oluşturup 

oluşturmadığının belirlenmesi amacıyla çoklu regresyon analizinden faydalanıl-

mıştır. Çoklu regresyon analizinde vücut görünümüne ilişkin düşünceler bağımsız 

değişken; vücut görünümü kaynaklı boş zaman engelleri ise bağımlı değişken ola-

rak işlem görmüştür.  
 

Tablo 5. Vücut Görünümüne İlişkin Düşüncelerin Vücut Görünümü Kaynaklı Boş Zaman Engellerine 
Etkisi 

Vücut Görünümüne İlişkin Düşüncelerin Oluşturduğu Faktörler β Katsayısı t-değeri p. 

Bireylerarası İlişkiler 0,127 1,863 ,064 

Başarı 0,416 5,643 ,000 

Öz Görüş -0,100 -1,355 ,177 
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Duygular 0,238 3,624 ,000 

R2=0,269 F=16,262 p=,000 

**p<0,01 

 

Tablo 5’te yer alan regresyon modeli anlamlıdır (F=16,262, p=,000). Regresyon 

modeline göre açıklayıcı faktör analizi sonucunda ortaya çıkarılan dört faktör, 

vücut görünümü kaynaklı boş zaman engellerinin %26,9’unu açıklamaktadır. Tab-

loda bulunan standardize edilmiş β katsayıları incelendiğinde, “başarı” faktörünün 

vücut görünümü kaynaklı boş zaman engellerine etkisinin p<0,01 düzeyinde an-

lamlı olduğu görülebilir. Bu faktörün aynı zamanda boş zaman aktivitelerine katı-

lımda vücut görünümü kaynaklı engeller arasında en büyük paya (β=0,416) sahip 

olduğu da görülmektedir. “Duygular” faktörünün de vücut görünümü kaynaklı boş 

zaman engellerine etkisi p<0,01 düzeyinde anlamlıdır. Bu faktörün boş zaman akti-

vitelerine katılımda vücut görünümü kaynaklı engeller arasında ikinci en büyük 

paya (β=0,238) sahip olduğu görülmektedir. Diğer iki faktörün etkisi ise 0,001 

düzeyinde anlamlı değildir. Dolayısıyla, H3 hipotezinin alt hipotezleri olan H3-2 (Vü-

cut görünümüyle ilgili başarı odaklı düşünceler, vücut görünümü kaynaklı boş 

zaman engellerini etkilemektedir) ve H3-4 (Vücut görünümü ile ilgili duygular, vü-

cut görünümü kaynaklı boş zaman engellerini etkilemektedir) hipotezleri, kabul 

edilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Boş zaman engelleri konusuna kadınlar özelinde farklı bir açıdan bakmayı amaçla-

yan bu çalışmada; vücut görünümünden duyulan memnuniyet düzeyi, vücut görü-

nümü kaynaklı boş zaman engelleri ve vücut görünümü ile ilgili düşünceler, farklı 

ölçüm düzeyleriyle ölçülmüş, ardından hipotez testleri gerçekleştirilmiştir. Kadın-

ların vücut görünümüne ilişkin düşünceleri; alanyazındaki önceki çalışmalara 

(Spangler ve Stice 2001; Liechty, Freeman ve Zabriskie 2006) benzer şekilde Duy-

gular, Öz Görüş, Başarı Odaklı Düşünceler ve Bireylerarası İlişkiler boyutlarında 

toplanmaktadır. Bu faktörleri arasında açıklayıcılığı en yüksek olanın “Duygular” 

faktörü olduğu görülmektedir. Buradan anlaşılabileceği gibi kadınların vücut görü-

nümüne ilişkin düşüncelerinin büyük bir bölümünü, duygular oluşturmaktadır. 

Kadınların mutlu olmalarını, kendilerini iyi hissetmelerini, iyi bir ruh haline sahip 

olmalarını ve hayattan keyif almalarını sağlayan olumlu duygular, vücut görünümü 

ile ilgili düşünceleri oluşturan diğer faktörler arasında baskın bir yere sahiptir. Bu 

durum, Liechty, Freeman ve Zabriskie’nin 2006 yılında gerçekleştirdiği ve kadınlar 

için boş zaman aktivitelerine katılmada duyguların diğer faktörlere göre çok daha 

etkili olduğunu tespit ettiği araştırmanın bulgularını desteklemektedir.  
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Vücut görünümüne ilişkin düşünceler arasında kadının özdeğer ve özbenlik yargı-

sını ifade eden Öz görüş, vücut görünümünden duyulan memnuniyet düzeyine göre 

anlamlı bir şekilde farklılaşmıştır. Diğer bir anlatımla, vücut görünümünden mem-

nun olan kadınlar, olmayanlara kıyasla öz görüşle ilgili yargılara daha az katılmak-

tadır. Bu durum, araştırmacılara, vücut görünümünden duyulan memnuniyetin; 

kadının hayatında yeterlilik ve üstünlük hissetme, toplum içinde kendini değerli 

görme ve güçlü bir benliğe sahip olma gibi pek çok durumu etkileyebileceğine 

yönelik önemli ipuçları sunmaktadır. Kadının vücut görünümünden memnun ol-

ması, kendini toplum içinde daha değerli görmesini, yüksek bir öz değer geliştir-

mesini teşvik ediyor olabilir.  

Vücut görünümünden duyulan memnuniyet düzeyi, vücut görünümü kaynaklı 

boş zaman engellerine maruz kalma durumunu anlamlı bir şekilde farklılaştırmak-

tadır. Önceki çalışmaları (James 2000; Liechty, Freeman ve Zabriskie 2006) destek-

leyici bir şekilde vücut görünümünden memnun olmayan kadınlar, vücut görünü-

münün boş zamanı değerlendirmede engel oluşturabileceğini düşünmektedir. 

Vücut görünümünden memnun olanlar ise dış görünüme yönelik endişeye sahip 

olmadığından bunu bir boş zaman engeli olarak görmemektedir. Bu tespit, kadının 

kendi vücut görünümünden memnun olmasının ne denli önemli olduğunun altını 

bir kez daha çizmektedir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre kadınların vücut görünümüne yönelik 

düşünceleri, vücut görünümü kaynaklı boş zaman engelleri üzerinde de etkilidir. 

Bu etkinin, en fazla başarıya odaklanan düşünceler boyutunda ortaya çıktığı gö-

rülmektedir. Buradan da anlaşılabileceği gibi iyi bir dış görünümün başarıyı da 

beraberinde getireceğine inanan kadınlar, kötü bir dış görünümün ise kendileri 

için bir boş zaman engeli oluşturabileceğini düşünmektedir. Vücut görünümünün 

kadınlara hissettirdiği duygular da başarı kadar olmasa da vücut görünümü kay-

naklı boş zaman engelleri üzerinde etkilidir. Bu durum, iyi bir vücut görünümünün 

bireyi mutlu edebileceğine ve kendini iyi hissettirebileceğine inanan kadınların boş 

zaman aktivitelerine katılmada da istekli olabileceklerini akla getirmektedir. Aksi 

durumda, vücut görünümünün duygularla ilişkilendirilemeyeceğini düşünen ka-

dınlar ise doğal olarak bunu bir boş zaman engeli olarak kabul etmeyeceklerdir.  

Bu çalışmada toplam 182 kadın katılımcıdan veri toplanmıştır. Örneklem sayısı, 

parametrik testlerin uygulanmasına olanak verecek düzeyde yeterli olmakla birlik-

te ilerleyen çalışmalarda daha yüksek örneklem sayılarına ulaşılması hedeflenmek-

tedir. Bu sayede, tüm değişkenlerin alt kategorileri kullanılarak daha geniş bir 

aralıkta analizler gerçekleştirilebilir. Örneğin, örneklem içinde çocuk sahibi olan 

kadınların sayısının artması, vücut görünümü ile ilgili düşünceler hususunda farklı 

sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir. Ayrıca, vücut görünümünden duyulan mem-

nuniyetin özgüveni etkileyip etkilemediği, özgüvenin boş zaman aktivitesine katı-
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lımdaki aracılık etkisi sorgulanabilir. Yine, vücut görünümünden duyulan memnu-

niyet düzeyi ile kadınların katılmayı tercih ettikleri boş zaman aktiviteleri arasında 

anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı araştırılabilir.  
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ÖZ 

Çalışmada, doğal çevrenin ve enerjinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve işletim maliyetlerini 
düşürmek isteyen konaklama işletmelerinin uyguladıkları enerji verimliliği uygulamalarına 
yer verilmiştir. Ayrıca, konaklama sektöründe kendi enerjisini yenilenebilir enerji kaynakla-
rından üreten sıfır enerjili bina kavramına yönelik bilgilere yer verilmiştir. Bu bağlamda yeni 
bir kavram olan sıfır enerjili binaların işletmeye ve çevreye sağladığı faydalar üzerinde du-
rulmuş ve akıllı bina kavramından ayıran özelliklerine değinilmiştir. Çalışma kavramsal bo-
yutta ele alınmış ve ikincil veri kaynaklarından yararlanılmıştır. Sıfır enerjili oteller, doğal 
çevrenin yaşam kalitesini artırarak müşterilerin gözünde değer yaratacaktır. Bununla birlik-
te bu oteller, enerji maliyetlerini sıfıra indirebilecek ve hatta ürettiği enerjiden bir gelirde 
elde edebilecektir. Böylece, sıfır enerjili otel işletmesi pazar içinde rekabet avantajı sağla-
yabilecektir. 

Anahtar sözcükler: Sürdürülebilirlik, sıfır enerjili binalar, akıllı binalar, konaklama sektörü. 
 

GİRİŞ  

İnsanoğlu mal ve hizmet üretebilmek veya yaşamlarını sürdürebilmek için belirli 

miktarda enerji tüketmeye gereksinim duymaktadır. Kullandığı enerjiyi ise yüksek 

oranda fosil enerji kaynaklarından elde etmektedir. Fosil yakıtların ise gelecek 30-

40 yıl içinde, gereksinim duyulan enerjiyi karşılayamayacak kadar azalacağı dü-

şüncesi (Tsoutsos vd. 2013) ve bu enerji türünün çevreye verdiği tahribatın far-

kındalığı, insanları alternatif enerji kaynaklarına doğru yöneltmektedir.  

Doğal ve kültürel çekicilikler etrafında faaliyet gösteren turizm işletmeleri özel-

liklede konaklama sektörü, müşterilerin gereksinim ve isteklerini karşılayabilmek 

için yoğun enerji kullanımına gitmektedir. Kullanılan fosil enerji inşaat aşamasın-
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dan başlayarak faaliyet süreci boyunca devam etmekte, bulundukları bölgeye kar-

bon ve sera gazı salınımı yaparak mikro boyutta bölgedeki canlı çeşitliğine ve yerel 

halkın yaşam kalitesine zarar vermekte makro boyutta ise küresel ısınmaya neden 

olmaktadır. Otellerin hizmet üretebilmek için gereksinim duyduğu enerjiyi karşı-

larken fosil yakıtlarına olan bağımlılıklarını azaltmak istemesi bunla birlikte enerji 

maliyetlerini düşürmek için alternatif yollar araması diğer bir yandan turistlerin 

sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş ve çevreye duyarlı konaklama işletmelerini ter-

cih etmesi konaklama sektörünü yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaya zorla-

maktadır. Bu bağlamda çalışmada, yenilebilir enerji ile kendi enerjisini üreten 

Avrupa Birliği Neredeyse Sıfır Enerjili Oteller projesi hakkında bilgilere yer veril-

miştir. Çalışmanın amacı yeni bir kavram olan sıfır enerjili bina kavramını tanımla-

yarak, günümüzdeki enerji verimliliği uygulamalarıyla arasındaki farkı ortaya 

koymaktır. Avrupa’da Neredeyse Sıfır Enerjili Oteller projesi kapsamında 2015 yılı 

itibari ile örnek otellerin yapım aşamasında olması, araştırmanın kavramsal boyut-

ta ele alınmasına neden olmuştur. Bu bağlamda araştırmada, betimsel yaklaşım 

benimsenmiş ve araştırmada ikincil veri kaynaklarından yararlanılmıştır.  

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Sürdürülebilirlik ve Turizm 

Turizm hareketini çevreden bağımsız düşünmek olanaksızdır. Bölgeler arasında 

hareket eden turistin ziyaret ettiği bölgede yaşamını sürdürebilmek için bölgenin 

doğal kaynaklarından yararlanacağı ya da turistik bir çekicilik olan herhangi bir 

doğal kaynağın bozulmasıyla seyahat etme arzusundan vazgeçebileceği düşünül-

düğünde çevre, sürdürülebilirlik ve turizm üçlemesinin bir bütün olduğu söylene-

bilir. Turizm sektörünün dengeli ve devamlı bir şekilde faaliyet gösterebilmesi, 

doğal ve kültürel kaynakların varlığına bağlıdır. Turizm işletmelerinin ürettiği mal 

ve hizmetler doğal ve kültürel kaynakların etrafında oluşmaktadır (Yavuz ve Zığın-

dere 2000; Sezgin ve Karaman 2008: 4). Örneğin, Kapadokya’da peri bacalarının 

etrafında oluşan konaklama işletmelerinin devamlılığı tamamen bu doğal kaynağın 

sürdürülebilirliğine bağlıdır. Bu nedenle, turist ağırlayan ülkeler için turistlerin 

gereksinimlerini karşılayan kaynakların gelecekteki değerlerini artırmak ve koru-

mak, sürdürülebilir açısından önemlidir. 

Sürdürülebilir turizm, çevresel değerler üzerine odaklanarak yönetim süreciyle 

turizm değerlerini korumak, geliştirmek diğer bir yandan bugünkü turistlerin ve 

turizm destinasyonundaki yerel halkın gereksinimlerini karşılamaktır. Dolayısıyla, 

sürdürülebilir turizm kültürel zenginliğin, çevreyle ilgili süreçlerin, canlı çeşitliliği-

nin sürekliliğini sağlarken diğer bir yandan ekonomik ve sosyal gereksinimleri 

gidererek kaynak yönetimine liderlik etmektir (WTO 1996’den aktaran: Fennell ve 
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Dowling 2003: 41). Bu noktadan hareketle, işletmelerin mal ve hizmet üretirken 

gereksinim duyduğu fosil enerjinin verdiği zararı en aza indirmek ve doğal çevre-

nin sürdürebilirliğini sağlamak için enerji kullanımında tasarruf edilmesi ve ener-

jinin sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Yenilenemeyen enerji kay-

nakları olarak kömür, petrol, doğalgaz, nükleer enerjinin kullanımı küresel ısınma-

yı son bin yılın en yüksek derecelerine çıkarmıştır. Küresel ısınma milyarca dolar 

zarara yol açan doğal felaketlerin artmasına neden olmuştur.  2030-2050 yılları 

arasında en büyük yenilenemeyen enerji kaynağı olan petrol rezervlerinin gerek-

sinimleri karşılayamayacak kadar azalacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenden 

dolayı, insanoğlu yenilenemeyen enerji kaynakları tükenmeden yenilenebilir enerji 

kaynaklarına geçmek zorundadır (İBB 2012). Türkiye’de 2005 yılında çıkartılan 

“5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına İlişkin Kanun”da yenilenebilir enerji kaynakları; ‘’Rüzgâr, güneş, jeo-

termal, biokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git ile kanal veya nehir tipi veya 

rezervuar alanı on beş kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim tesisi’ 

’tanımlanmıştır. 

Dünya genelinde, devletlerin yenilenebilir enerjiye verdikleri teşvikler 2009 yı-

lında 57 milyar dolara varmıştır. Yenilenebilir enerjiye verilen desteğin 2035 yı-

lında 205 milyar dolar civarında olacağı tahmin edilmektedir (IEA 2010). Dünyada, 

yenilenebilir enerjiye yönelik olarak uygulanan teşvikler, sabit fiyat garantisi, prim 

garantisi, kota uygulamasına dayalı yeşil sertifika, ihale teşvikleri, yatırım teşvikle-

ri, vergi muafiyeti ve indirimleri şeklindedir (Deloitte 2012: 9). 

Enerji Tasarruflu Binalar 

Enerji tasarruflu binalar, içinde yaşayanlara güvenli, rahat olanaklar sunarken, 

doğal kaynakların kullanımını en aza indirerek, doğanın dengesini bozmayacak 

şekilde ve çevreye saygı göstererek tasarlanan bina yapılarıdır (Canan 2003: 57). 

Bina yapım sürecinde ormanlık arazilerin yok edilmesi, temiz su kaynaklarının 

kirletilmesi, topraktan çıkartılan doğal kaynakların neredeyse %50’sinin kullanıl-

ması sürdürülebilirlik seviyesini aşan bir tüketim olduğunu göstermektedir. Diğer 

bir yandan, dünya enerjisinin %50’side binalarda tüketilmektedir (Erengezgin 

2005). 

Günümüzde binalarda enerji tasarrufu kapsamında akıllı bina uygulamaları yer 

almaktadır. Özellikle, turizm sektöründe müşterilerin beklenti ve konforlarını kar-

şılamak amacıyla yoğun enerji tüketiminde bulunan konaklama işletmeleri, enerji 

maliyetlerini düşürmek için akıllı bina uygulamalarına yönelmektedir. 
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Akıllı Bina 

Teknolojik gelişmeler ve bilgi teknolojilerin hızla ilerlemesiyle birlikte insanoğlu-

nun yaşadığı yapılar değişmeye başlamış bunun sonucunda akıllı bina kavramı 

insanların yaşantısı içine girmiştir. 1980’li yıllarda sürdürülebilirlik ile beraber 

uygulamaya geçen akıllı bina kavramının ilk örneği Hartford’da bulunan Belediye 

Binası (City’dir Place Building) (So ve Chan 2012).  

Konaklama sektöründe misafir odalarında anahtar kart sistemlerinin kullanılma-

sı, otellerde bulunan ortak alanlarda fotoselli aydınlatma ve havalandırma sistem-

lerinin bulunması, odalarda ve ortak kullanım lavabolarında su israfını önlemek 

amacıyla harekete duyarlı muslukların bulunması, odalardaki gün ışığı seviyesini 

otomatik olarak saptayan ve buna bağlı olarak yapay ışık yoğunluğunu ayarlayan 

akıllı aygıtlar kullanılması konaklama işletmelerindeki akıllı bina uygulamalarına 

örnek olarak verilebilir. Bu uygulamalar ile konaklama işletmesi giderek azalan ve 

fiyatı yükselen fosil yakıtlardan elde etmiş olduğu enerjiden, tasarruf sağlayarak 

işletim maliyetlerini düşürmeyi amaçlar. Bunun yanında, kendi işletmesinde ko-

naklayan misafirinin gözünde sosyal sorumluluk sahibi işletme olarak değer kazanır.  

Sıfır Enerjili Binalar 

Yenilemeyen enerjinin orta vadede tükeneceği varsayımları enerji tasarruflu uygu-

lamaların yanında insanoğlunu yenilenebilir enerjiye doğru yöneltmek zorunda 

bırakmıştır. Bu bağlamda Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar ve Net Sıfır Enerjili Bina-

lar kavramları gittikçe popülerlik kazanmaya başlamıştır.  

Sıfır enerjili binalar yalnızca kullanıma geçtikten sonra yenilenebilir enerji kay-

naklarından gereksinim duyduğu enerjiyi üretmek değil, inşaat aşamasındaki her 

ayrıntıyı dikkate alarak çevrenin sürdürülebilirliğini sağlayan, geri dönüşümlü 

malzemeler kullanan, karbon salınımı yapmayan ve yaşam döngüsü içinde akıllı 

bina uygulamalarını da barındıran çevreci bina veya sürdürülebilir bina olarak da 

tanımlanabilecek yapılardır (Tsoutsos vd. 2013). 

Sıfır enerjili bina, net sıfır fosil tabanlı enerjiye gereksinim duyan ve çevreye 

karbon salınımı yapmayan binaları ifade eder. Sıfır enerjili binalar kendi enerjisini 

yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiği için şehir şebekesinden ayrı özerk 

bir yapıdadır (Berberoğlu 2009). 

Bu binalar bulundukları bölgenin iklim, coğrafi özellikleri ve kaynakları göz önü-

ne alınarak şekillenen yapılardır. Bu noktada yerelleşmenin önemi ortaya çıkmak-

tadır. Binada kullanılacak yenilenebilir enerji o bölgenin karakteristiğine göre 

belirlenir. Örneğin bina,  güneşlenme gün sayısı fazla olan bir bölgede inşa edildi 

ise güneş enerjisinden, rüzgârın fazla olduğu bir bölgedeyse rüzgâr enerjisinden, 
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çok dalgalı bir sahil şeridinde yer alıyorsa dalga veya gel-git enerjisinden kendi 

enerjisini üretebilir. Dolayısıyla, yenilenemeyen enerjiye olan kaynak bağımlılığını 

en aza indirerek, bulunduğu bölgede CO2 salınımı yapmayarak küresel fayda sağ-

lamış olur.  

Sıfır enerjili bina uygulamaları aktif ve pasif uygulamalar olarak ikiye ayrılır. Pa-

sif uygulamalar inşaat aşamasında tüm uygulamaları kapsamaktadır. Bunlar; 

 Yapım süresinin kısaltılması; bu süreç kısaltılarak enerjinin az kullanılma-

sı anlamına gelmektedir (Edwards 1996; Aktaran Oflazoğlu 2013). 

 Malzeme seçimi, yerel ve yakın çevrede bulunan malzemelerden kullanıla-

rak taşıma için harcanan enerjiyi ortadan kaldırarak tasarruf sağlanır (Sev 

2009). 

 Geri dönüşümlü malzeme kullanımı, kullanılan malzemelerin kullanım sü-

releri sonunda geri dönüşebilen özellikte olması başka bir deyişle yeni bir 

üretimde aynı malzemelerin kullanılması sürdürülebilirliği sağlar (Gür 

2007). 

 Fire ve atık malzemelerin azaltılması ve/veya yeniden kullanılması, ‘’pre-

fabrik üretim, modüler tasarım ve kuru inşaat teknikleri ile sağlanabilir’’ 

(Berberoğlu 2009). 

 Bina yalıtımının önemi, bina yalıtımı sağlanmadığında tüketilen yakıt oranı 

artmakta, harcanan enerji binayı değil atmosferi ısıtmakta veya soğutmak-

tadır. Bu nedenle bina yalıtımının uygulanması enerji tasarrufu açısından 

çok büyük bir önem arz etmektedir (Sezer, Cihan ve Erbil 2012). 

 Enerji etkin donanım kullanımı, bu donanım yatırım tutarları yüksek olsa 

da uzun vadede enerjiyi verimli bir şekilde kullanan donanımlar seçilme-

lidir (Sev 2009). 

Sıfır enerjili binalarda aktif uygulamalar, binaların gereksinim duyacağı enerjiyi 

elde etmeye yönelik uygulamalardır. Enerjiyi elde etme yolları ise coğrafi veya 

iklim açısından avantajlı olduğu koşullara göre şekillenecektir. Aktif uygulamalar, 

güneş enerjisinden yararlanan fotovoltaik sistemler, rüzgâr enerjisinden yararla-

nan rüzgâr tribünleri, ısı pompaları, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, hidrojen 

enerjisi, dalga ve gelgit enerjisidir (T.C. Resmi Gazete 2005; Oflazoğlu 2013).  

Turizm işletmelerinde personel giderlerinden sonra en yüksek gider oranına sa-

hip kalemin enerji maliyetleri olduğu göze çarpmaktadır. Bu enerji tüketimi otel 

misafirlerine konfor sağlayabilmek için artmaktadır (Sweeting ve Sweeting 2002) 

Turizm sektöründe enerji kaynağı olarak kullanılan fosil yakıtlar (petrol, doğalgaz 

gibi) çeşitli çevre sorunlarına neden olmaktadır. Ancak sıfır enerjili binaların kendi 

enerjisini üretmesiyle işletmeler enerji maliyetlerini sıfıra indirecek ve bunun 
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yanında fosil yakıtlar kullanılmadığı için çevre sorunlarına yol açmayan, çevreci 

işletmeler olarak nitelendirileceklerdir. 

Sıfır enerjili binaların konaklama sektöründe uygulanması, Avrupa komisyonu-

nun finansmanlığını yaptığı Neredeyse Sıfır Enerjili Oteller projesi kapsamında 

belirlenen yedi Akdeniz ülkesi olan İspanya, Yunanistan, İsveç, Fransa, İtalya, Ro-

manya ve Hırvatistan’dan oluşmaktadır. Dünya karbondioksit salınımlarının 

%2’sinden sorumlu olan konaklama sektöründe neredeyse sıfır enerjili binaların 

uygulanması otellerin konut binalarından daha fazla enerji tüketimine gereksinim 

duyması nedeniyle önemlidir. Ayrıca, otel misafirleri konakladıkları neredeyse sıfır 

enerjili otellerde enerjinin kullanımıyla ilgili mimari ve teknik çözümleri fark ede-

rek sürekli yaşadıkları mekânlarda uygulamak isteyeceklerdir (Tsoutsos vd. 2013). 

Sıfır enerjili otel projesi kapsamında otellere uygun olan teknik çözümler analiz 

edilerek yenilenebilir enerjiye yönelik yatırım kararlarında yardımcı olunacak, 

yatırımın ne kadara mal olacağına ve yatırımın geri dönüşünün nasıl olacağına dair 

bilgiler sağlanacaktır. Böylece, uygulanan pilot projeler neredeyse sıfır enerjili otel 

düzeyine ulaşmanın uygulanabilirliğini ve kârlılığını kanıtlayacaktır. Yalnızca otel 

sahiplerine değil dâhil olan tüm paydaşlara da (mimarlar, mühendisler, yapı şirket-

leri, inşaatçılar, ekipman sağlayanlar gibi) ilham kaynağı olacaktır (Tsoutsos vd. 

2013). 

Avrupa Birliği sıfır enerjili otel projesi faaliyet süreci olan Nisan 2013-Mart 2016 

tarihleri arasında bir konaklama işletmesinde yıllık yenilenebilir enerji üretimini 

165 ton petrolden elde edilen enerjiye denk gelecek şekilde hesap ederken, 

2020’ye kadar olan hedefte yenilenebilir enerjiyi 1238 ton petrol enerjisine eş 

seviyeye getirmeyi amaçlamaktadır. 2050 yılına kadar olan hedef ise konaklama 

işletmesinin gereksinim duyacağı tüm enerjinin tamamen yenilenebilir enerji kay-

naklarından karşılanmasıdır (Tsoutsos vd. 2013).  

Uzun vade neredeyse sıfır enerjili oteller; 

 Otellerin işletim ve bakım maliyetlerini düşürür, 

 Pazar içinde rekabet avantajı sağlar, 

 Otel misafirlerinin ufkunu geliştirir, 

 Fosil enerji kaynaklarına olan kaynak bağımlılığını azaltır, 

  Çevresel ve toplumsal sosyal sorumluluk hedeflerini yerine getirir, 

 Yaşam kalitesini artırarak, misafirlerin gözünde değer yaratır (Ne-

zeh.eu, 2014). 

Neredeyse sıfır enerjili oteller kendi enerjisini kendi arazi sınırları içinde, güneş 

enerjisinden yararlanan güneş pili denilen (fotovoltaik) sistemlerden, rüzgâr tri-

bünlerinden ve ısı pompası sistemlerinden karşılamaktadır. Bu sistemler sıfır CO2 
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salınımı yapan yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklar doğada sınırsız 

olarak bulunan yenilenebilir enerjileri elektrik enerjisine çevirerek otellerin ge-

reksinim duyduğu enerjiyi karşılar. 

KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE ENERJİ TÜKETİMİ  

Konaklama işletmeleri, tüm işletmelerde olduğu gibi ürün ve hizmet üretebilmek 

için yoğun enerji tüketimi gerçekleştirmektedir. Tüketilen enerjinin maliyeti gider 

kalemlerinde üst sıralarda yer aldığı için birçok araştırmacı ve otel yöneticisi tüke-

tilen enerjinin miktarı üzerine dikkatlerini yoğunlaştırmış ve bu konu üzerine çe-

şitli çalışmalar yapmışlardır. Beş yıldızlı otellerde günlük ortalama kişi başı elekt-

rik, su ve fosil yakıt tüketimleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Otellerde kişi başına düşen enerji tüketimi 

Kişi Başı Elektrik Tüketimi Kişi Başı Su Tüketimi Kişi Başı Fosil Yakıt 
Tüketimi 

21-22 KW 420-440 Litre 7-10 Litre 

Kaynak: Öger grubu (2011); Coastlearn, Gössling’ten(2000) uyarlanmıştır. 

 

Resort dergisinin Mart 2014 tarihli sayısında yayınlanan, Akdeniz Turistik Otel-

ciler ve İşletmeciler Birliği tarafından yapılan bir araştırmaya göre Antalya gene-

linde faaliyet gösteren dokuz tesiste 2008-2012 yılları arası gider ortalamaları veril-

miştir. 

 

Tablo 2: Antalya genelinde dokuz konaklama tesisinde 2008-2012 gider ortalamaları 

GİDERLER 5 Yıldızlı 4 Yıldızlı Tatilköyü 

Personel 46,66 47,90 52,06 

Yiyecek 21,00 21,67 17,71 

İçecek 11,00 9,26 9,16 

Yakıt-Enerji 10,00 9,00 8,40 

Su 1,49 1,54 3,62 

Teknik Servis 1,01 1,47 3,42 

Temizlik Malz. 0,81 0.89 2,06 

Diğer 8,03 8.27 2,67 

Kaynak: AKTOB Ar-Ge 
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Bu gider dağılımları içinde personel ve yiyecek-içecek giderlerinden sonra üçün-

cü büyük masraf kalemi enerji ve yakıt maliyetleridir. Beş yıldızlı bir otelde bir yıl 

içinde bir milyon kw saati aşan elektrik tüketimi yapılmakta ve bazı oteller için 

200 tonu aşan LNG sarfiyatı yapılmaktadır. Bu miktarlar toplam giderler içinde 

önemli bir orana sahiptir. Beş yıldızlı bir otelde toplam maliyetlerin % 9-10’unu 

oluşturan elektrik giderleri, LNG’de ilave edilince % 11, su gibi temel girdilerde 

ilave edilince de % 12 seviyelerine gelebilmektedir (AKTOB 2014).  

 

Tablo 3: Enerji-Yakıt-Su Maliyetleri Dağılımı 

Maddeler Payı, % (TL) 

Elektrik 63,00 

Su Elektrik 19,76 

Lng 17,24 

Kaynak: AKTOB Ar-Ge 

 

Gider kalemlerinde enerji maliyetinin birçok gider kaleminden yüksek oluşu ve 

özellikle Türkiye’de enerji fiyatlarının yüksek olması otellerde konaklama maliye-

tini, kalitesini ve diğer rakip ülkelerle olan rekabetini olumsuz etkilemektedir 

(MEB 2011). Öztürk (2004), otellerde toplam su harcamasının %30’a yakını otel 

odalarında tüketildiğini, otel odasında kullanılan suyun ise %56’sı duş veya ban-

yoda, %25’i tuvalette, %9’u lavaboda ve %10’u temizlemede kullanıldığını ortaya 

çıkarmıştır. 

Enerji giderlerini ortaya koyan ve enerji kullanımında yenilenebilir enerjinin 

vurgusunun yapıldığı bir Avrupa Birliği projesi olan Neredeyse sıfır enerjili oteller 

projesi kapsamında yedi Akdeniz ülkesi olan İspanya, Yunanistan, İtalya, Romanya, 

Hırvatistan, İsveç ve Fransa’daki otellerde mevcut enerji tüketimleri m2 bazında 

hesaplanmıştır. Bu otellerin ortak özellikleri olarak ortalama zemin alanı 2000m2, 

ortalama enerji tüketimi ise m2’de yıl boyunca 350kwh olarak ortaya konulmuştur. 

Bu enerji tüketimi ise %33,3’ü elektrik, %33,3 ısıtma (%50 doğalgaz, %50 akarya-

kıt), %33,3’ü ise soğutma olarak belirtilmiş bu otellerin kullandığı yenilenebilir 

enerji ise %20 oranında olduğunu bu enerjinin %50’si ısıtma için %50’si elektrik 

için kullanıldığı bilgileri verilmiştir(Tsoutsos vd. 2013). Gössling’in 2000 yılında 

yaptığı bir araştırmaya göre konaklama işletmelerinde konaklayan misafirlerin 

günlük kaynak tüketimleri büyük miktarlara ulaştığını belirtmiştir. Destinasyon 

bölgesine ulaşma, ısınma, soğutma, aydınlatma, yemek pişirme, yiyecek ve içecek-

lerin ithalatı, temizlik, banyo, yüzme ve ortak kullanılan yeşil alanların sulanması 

gibi faaliyetler yerine getirilmesi için enerji tüketimine gereksinim duyulmaktadır. 
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Gössling (2000) çalışmasında, bir otelde iki hafta konaklayan bir turistin bu süre 

boyunca yüz litreden fazla fosil yakıt tükettiği belirlenmiştir. 

KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 

Enerji maliyetlerini azaltan oteller, elde etmiş olduğu tasarrufu otelin diğer bölüm-

lerinde kullanarak hizmet ve ürün kalitesini artırabilir. Böylece, müşteri sadakati 

ve halkın güvenini kazanır, işletmenin iç müşterisi olan personelin bağlılığı arttırı-

larak örgütsel vatandaşlık sağlar, küresel pazarda ise işletmenin rekabet gücünü 

artırarak uzun vadede işletmeye daha da önemlisi çevreye sürdürülebilirlik kazan-

dırır (Ali vd. 2008). 

Birincil enerji kaynaklarının dünya kaynakları arasında kıt kaynaklar olması, 

günden güne azalması, olası siyasi ve ekonomik krizlerden etkilenmesi nedeniyle 

bu enerji kaynaklarının maliyetleri değişkenlik gösterebilmektedir. Konaklama 

işletmeleri de kullandıkları enerjiyi verimli hale getirebilmek için bir takım uygu-

lamalara gitmektedir. Bu uygulamalarla ilgili örnekler; 

 Hilton Otelleri 2009-2014 arasında dünya genelindeki tüm otellerinde sarf 

ettiği enerjiyi %5, atık oluşumunu %20 ve su harcamasını% 10 oranında 

azaltmayı amaçlamıştır (Canbay, 2011). Hilton 2014 yılı için belirlemiş ol-

duğu atıklarını azaltma hedeflerine 2012 yılında ulaşarak atık oluşumunu 

%23,3 azaltmıştır. Hilton grubu kendi işletmeleri için uygulamış olduğu 

LightStay sistemi ile ne kadar enerji ve su harcadığını sistematik bir şekil-

de tek noktadan takip etmiş ve bu sistem sayesinde toplam 174 milyon do-

lardan fazla tasarruf ettiğini ve enerji tüketimini %9,7, CO2 emisyonunu 

%10,9 ve su tüketimini de %7,5 azalttığını belirtmiştir (Hiltonworldwide 

2013). 

 

Tablo 4: Hilton otelleri enerji verimliliği 

2010 yılında Hilton Worldwide tesislerinin azalttıkları* 

Enerji kullanımı Su kullanımı Karbon üretimi Atık üretimi 

-%6,6 -%3,8 -%7,8 -%19 

*Lightstay kullanılarak, 2008 rakamlarına kıyasla normalize edilmiş tasarruflar. 

Kaynak: http://tr.hiltonworldwide.com 

 

 Sheraton Auckland Oteli çarşaf, havlu, nevresim, masa örtüleri gibi diğer 

yıkanabilir malzemelerin kurutma esnasında %65, yıkama sürecinde %35 

enerji tükettiğini fark etmiş ve otel basit bir uygulamayla yıkama derece-

http://tr.hiltonworldwide.com/
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sini 85oC’den 65oC düşürerek üç ayda 2000$ tasarruf sağlamıştır (Alexan-

der 2002). 

 Sheraton Takoma Oteli, misafir odaları ve lobiler gibi çeşitli alanlardaki 

aydınlatma için kullandığı akkor lambaları dört kat daha tasarruf sağlayan 

florasan lambalarla değiştirmiş, 18 ayda yaklaşık 15.000$ dolar tasarruf 

sağlamıştır (Alexander 2002). 

 Rotoura Otelinin tuvaletlerinde saatte 66 litre günde 1580 litre su harca-

nırken, otel tuvaletlere sensörlü uygulamayı entegre ederek ve odalardaki 

duş başlıklarını düşük basınçlı başlıklara değiştirerek 3060$ masraf yap-

mıştır. Yalnızca bu iki uygulama yedi ayda 5244$ tasarruf sağlamıştır 

(Alexander 2002). 

 Hyatt Regency Oteli misafirlerin odalarından çıktıklarında klimayı ve diğer 

enerji tüketen sistemleri açık bıraktıklarını görmüşlerdir. Enerji kullanı-

mıyla ilgili 16.000$ bir proje geliştirerek konuklar odalarında çıktıkları 

anda buzdolabı ve alarm sistemleri hariç tüm enerjiyi kesen bir uygulama 

getirmişlerdir. Bu uygulama otele 14 ayda 14.000$ geri dönüş sağlamıştır 

(Alexander 2002). 

 Westin San Francisko Havaalanı Oteli 1994 yılından bu güne kadar atık 

dönüşüm programı uygulayarak yılda 22000 ton atık malzemeden(kâğıt, 

alüminyum, yiyecek ve içecek) 6.000$ kazanç elde etmektedir (Alexander 

2002). 

 The Marmara Taksim Oteli, 2011 yılında kullandığı kâğıt ve karton mikta-

rını 38.400 kilogram azaltarak 652 tane ağacın korunmasını ve 484 m3 CO2 

salınımının önlenmesini sağladı. Yine 2011 yılında yiyecek hazırlamada 

kullandıkları atık 4585 litre yağı petrol ürünleri üretim kurumlarına bio-

dizel üretilmesi için vermiştir. Su kullanımında tasarruflu musluk ve uygu-

lamalara geçmesiyle 20.000 m3 tasarruf sağlamıştır. Elektrik ihtiyacını özel 

bir şirketten toplu alım yaparak ve aydınlatmalarda akkor lambalar yerine 

led florasan lambalar kullanarak 80.000 kwh elektrik tasarrufu sağlaya-

rak, elektrik maliyetlerini %30 düşürmüştür (enerjivetesisat.com). 

 Renaissance İstanbul Bosphorus, Kültür ve Turizm Bakanlığından Yeşil 

Yıldız alarak ve bu kapsam yapmış olduğu yatırımlarla 2017 yılına kadar 

her odada tüketilen enerji miktarını %15 oranında azaltarak 100.000€ ta-

sarruf etmeyi amaçladıklarını belirtmişlerdir (Alarko2013). 

 Divan İstanbul City oteli, ısı kaybını önlemek için renkli cam, gece yarısın-

dan sonra otel aydınlatmaları için gece modu uygulaması, arıtma tesisle-

rinde yapılan yenilikler, otel odalarına Energy saver sistemi gibi uygula-

malarla enerji giderlerinde yıllık  %12 tasarruf sağlamıştır (TUROB 2013). 

 Holiday Inn İstanbul City oteli 200.000 TL tutarında yatırım yaparak 2011 

yılında yeşil yıldız belgesi almıştır. Yaptıkları uygulamaların etkisiyle 2010 
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yılına oranla kişi başı petrol tüketimini %30 oranında azaltmıştır. Yaz ay-

larında kullandıkları sıcak suyun tamamını güneş enerjisinden elde ettik-

lerini belirtmiştir (Turizm ve Yatırım 2012).  

Türkiye’de enerji verimliliği uygulamaları ve yeşil yıldız projesiyle birlikte ko-

naklama sektörü yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini fark etmiştir. Bu bağ-

lamda kamu kurumları, özel sektöre daha fazla yenilenebilir enerji üretebilecek 

sistemleri kurmaları yönünde özendirici nitelikteki teşvik uygulamaları getirmiştir. 

Avrupa Birliği ise 2020-2050 projesi olan neredeyse sıfır enerjili binalardan, net 

sıfır enerjili binalara geçilmesi zorunlu tutulmuştur. Konaklama sektörüne ise Ne-

redeyse Sıfır Enerjili Oteller projesi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına 

geçilmesi yönünde proje çalışmaları vardır. 

DEĞERLENDİRME 

Çalışmada sürdürülebilirlik kavramına ve enerji tasarruflu binalara değinilmiştir. 

Bu çerçevede enerji tasarruflu binalardan akıllı bina ve sıfır enerjili bina kavramla-

rı incelenmiştir. Söz konusu olan enerji tasarruflu binalar arasındaki farka deği-

nilmiş ve her iki türde faaliyet gösteren binaların sağladığı faydalar üzerinde du-

rulmuştur. Bu noktada alan yazında yer alan ve konaklama işletmelerinin kendi 

enerji maliyetlerini ölçmeye yönelik yapılan çalışmalardan yararlanılmıştır.  

Yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla 

enerji üretimi yapan işletmelere sabit fiyatla enerji alım garantisi verilmektedir. 

Türkiye’de yenilenebilir enerjinin payının artırılması için Danimarka, Almanya ve 

İngiltere’de olduğu gibi sabit fiyat garantisinin yanında uygulanan vergi muafiyeti, 

yatırım teşviki ve prim garantisi gibi özendirici teşvik uygulamalarına da yer veri-

lebilir. Bakanlıklar tarafından yenilenebilir enerjinin önemi vurgulanmakta fakat 

kamu ve özel kurumlara uygulamaya dönük olarak gerekli bilgilendirilmeler ya-

pılmamaktadır. Yenilenebilir enerji uygulamalarına geçmek isteyen işletmelere 

yatırımlarına yönelik danışmanlık hizmeti verilmeli, hangi yatırımın işletme ve 

bölge için uygun olacağını, yatırımın ne kadara mâl olacağını, yatırımın kendi mali-

yetini ne zaman karşılayacağı gibi bilgiler verilmelidir. Çalışanlara enerji verimliliği 

ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkında gerekli eğitimler verilmelidir. 

Türkiye’de konaklama sektöründe uygulanan enerji verimliliği uygulamaları yal-

nızca faaliyet aşamasında gündeme gelmekte ve akıllı bina sistemleriyle uygulan-

maktadır. İnşaat aşamasında uygulanabilecek enerji tasarruf yöntemleri göz ardı 

edilmektedir. Örneğin otel işletmesi, inşaat aşamasında kullanacağı malzemelerin 

tamamını yakın bölgelerden temin etmesiyle, taşıma için gerekli olan enerjiden 

tasarruf edilebilir. Ayrıca, faaliyet aşamasına geçtikten sonrada gereksinim duydu-
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ğu personeli o bölgenin yerel halkından karşılayarak, dış bölgelerden çalışmaya 

gelen personelin konaklaması için harcanacak olan enerjiyi sıfıra indirilebilir.  

Avrupa Birliği tarafından sıfır enerjili binaların otel sektöründe uygulanmasına 

yönelik projesine benzer olarak Türkiye’de bir sıfır enerjili otel projesi mevcut 

değildir. Sıfır enerjili otel projesinden farklı olarak otel işletmelerinde enerji tüke-

timi ile birlikte su tüketimini de azaltmaya yönelik bir proje Türkiye’de de uygu-

lanmalıdır. Sıfır enerjili otellerin çoğalmasıyla birlikte bu oteller, konaklama sektö-

rünün ilişki içinde bulunduğu diğer sektörlerdeki işletmelere yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanılması hususunda öncülük yapabilir ve sıfır enerjili binaların 

uygulanabilirliğini gösterebilir. Böylece, fosil yakıtların atık oranları azaltılarak 

bölgesel ve küresel sürdürülebilirlikte sağlanabilir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kendi enerjisini üreten oteller çevreye duyarlı 

potansiyel müşterileri açısından bir çekim unsuru haline gelebilecek ve bu uygu-

lamaları deneyimlemek isteyen misafirler için bir tercih nedeni olacaktır. Ayrıca, 

oteller bu uygulamalarını uluslararası pazarlama stratejilerinde kullanarak rakip-

leriyle bir fark yaratmış olacaktır. 

Sürdürülebilir kalkınma, doğal çevre ve turizmin devamlılığı açısından enerjinin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Enerjinin sürdürülebilirliği ise kıt 

olarak bulunan fosil yakıtlar yerine doğada sınırsız olarak bulunan yenilenebilir 

enerji kaynaklarından yararlanarak sağlanabilecektir. Bu bağlamda, uluslararası 

bir hareketi içinde barındıran turizm sektörü ve bu sektörün en önemli kuruluşları 

olan konaklama işletmelerinin yenilebilir enerji uygulamalarına geçmesiyle birlik-

te insanlara bu yeni enerji uygulamalarını deneyimleme olanağı sunarak küresel 

boyutta diğer sektörlere oranla daha fazla dikkat çekecektir. Bu özelliğiyle sıfır 

enerjili bina uygulamalarının konaklama sektöründe uygulanması için gerekli pro-

jeler, teşvikler ve yasal düzenlemeler yapılarak konaklama sektörünün sıfır enerji 

konusunda lider olması hedeflenmelidir. 
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ÖZ 

İnsanların sağlıklı olma halini daha çok arttırabilme ve buna yönelik uygulamaları takip 
edebilmeleri adına wellness turizmi ve wellness destinasyonları önemini gün geçtikçe art-
tırmıştır. Bu çalışmanın konusunu Eskişehir’in potansiyel bir wellness destinasyonu olarak 
değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Bu amaçla çalışmada Eskişehir’in wellness hizmet en-
vanteri oluşturulmuş ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile wellness destinasyonu olabilme po-
tansiyeli değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda Eskişehir’de bulunan wellness hizmetleri-
nin dağınık bir görüntü sergilediği sonucuna ulaşılmış ve Karlovy Vary örneği ele alınarak 
daha bütünleşik bir hizmet paketi sunulması gerekliliği önerilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Wellness, destinasyon, coğrafi bilgi sistemleri, Eskişehir. 

 

GİRİŞ  

Sağlıklı olma ve sağlıklı yaşam bilincinin artış gösterdiği günümüz dünyasında 

wellness, önemi gün geçtikçe artan bir kavramdır. Wellness hizmetleri antik dö-

nemlerden bugüne kadar önemini koruyarak gelişimini sürdürmektedir. Bireyin 

beden, ruh ve zihin esenliklerini dengede tutarak üst seviyeye çıkarması olarak 

ifade edilen wellness kavramı devasa bir akım olarak nitelenen wellness turizmi 

olgusunu yaratmıştır. Wellness turizmi insanların özellikle fiziksel, psikolojik, ruh-

sal ve sosyal iyi olma halini korumak ve arttırmak için en az bir gün konaklama 

içeren seyahatler gerçekleştirdiği ve bu seyahatlerde yararlandığı hizmetler bütü-

nü olarak tanımlanmaktadır. Devasa bir akım olarak nitelenen wellness turizmi, 

sağlık turizmi türleri arasında büyük bir pazar payına sahip olmakla beraber deği-

şen sağlık anlayışıyla bu oran gün geçtikçe artmaktadır. Bu akım tıpkı termal, me-

dikal, ileri yaş ve engelli turizmi gibi sağlık turizminin bir alt dalı olarak ortaya 
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çıkmış ancak sağlık turizminin alt dalı olan diğer hizmetlerdeki gibi hastalıkların 

giderilmesi amacına yönelik gerçekleştirilen bir turizm hareketi değildir. Wellness 

turizminde patogenezden salutogeneze doğru bir yaklaşım izlenmektedir. Diğer 

bir ifadeyle hasta olma durumu, gelişimi ve ona etki eden nedenleri aramaktan 

(patogenez) ziyade daha çok sağlık nasıl oluşur (salutogenez) ve sağlıklı olma hali 

daha çok nasıl arttırılabilir ona yönelik uygulamaları içeren bir anlayış söz konu-

sudur. Diğer sağlık turizmi türleri ise daha çok hastalıkların tedavisi amacıyla uz-

man kontrolünde ve doktor önerisiyle gerçekleştirilen uygulamaları kapsamaktadır.  

Wellness ziyaretçilerinin wellness ürünleri ve hizmetlerinden yararlandığı tesis, 

yerleşke ve bölgeler wellness destinasyonu olarak tanımlanmaktadır. Wellness 

destinasyonları sahip oldukları nitelikler bakımından çeşitli özellikler sergileye-

bilmektedir. Otel, otel ve yakın çevresi, bir ülkenin tümü veya coğrafik bölgesi şek-

linde ele alınabilen wellness destinasyonları, bu ölçeklerde verdikleri hizmetler ve 

takip ettikleri stratejiler bakımından farklılıklar göstermektedir. Otellerde bulunan 

wellness ürün ve hizmetleri, sauna, solaryum, spor alanları, yüzme havuzu, rahat-

lama alanları gibi yapısal özellikler sergilemekteyken, otel ve yakın çevresinde 

bulunan wellness hizmetleri su temelli banyo tesisleri, vücut ve yüz güzelliği uygu-

lamaları, bitkisel ilaç ve doğal tedaviler, sağlıklı gıdalar ve diyet merkezleri, enerji 

terapileri, eğitimsel aktiviteler ve yaratıcı sanatlar gibi daha genel hizmet kategori-

lerine ayrılabilmektedir. Wellness destinasyonları bir ülkenin coğrafik bir bölgesi 

veya bütünü olarak ele alındığında ise ürün ve hizmetler yerine ülkelerin takip 

ettiği politika ve stratejiler önem kazanmaktadır. Dünya’nın çeşitli bölgelerinde 

gözlemlenen başarılı wellness destinasyonları, wellness hizmetlerini geliştirmek 

isteyen destinasyonlar için önemli birer örnek teşkil etmektedir.  

Tarihi termal kaplıcaları, hamamları ve zengin yeraltı su kaynakları bulunan Es-

kişehir wellness destinasyonu olabilme potansiyeline sahip bir kent olmasına rağ-

men, mevcut kaynaklarını kullanamaması yönüyle dikkat çekmektedir. Yapılan 

çalışmada otel ve yakın çevresi yaklaşımıyla incelenen Eskişehir mevcut wellness 

hizmetleri analiz edilerek bu hizmetlerin dağınık bir görüntü sergilediği gözlem-

lenmiştir. İncelenen kaynaklar ve yapılan araştırmadan hareketle Eskişehir’in 

wellness hizmetlerine yönelik dağınık görünümün giderilmesi ve wellness hizmet-

leri potansiyelini kullanabilmesi bağlamında değerlendirmeler yapılarak wellness 

hizmet paketi şeklinde bir model önerisi getirilmiştir. İlgili literatür incelendiğinde 

wellness turizmine ilişkin çeşitli ulusal ve uluslararası çalışmaların mevcut olduğu 

görülürken, bir alanın wellness destinasyonu olarak algılanabilmesine yönelik bir 

model önerisine rastlanamamıştır.  
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WELLNESS TURİZMİ VE GELİŞİMİ 

Wellness turizmi; 1970’li yıllardan sonra özellikle özel sektör yaşam tarzından 

kaynaklanan hastalıkların önlenmesi amacıyla ortaya çıkmaktadır (Ergüven 2012). 

Buradaki temel düşünce hastalıklar henüz ortaya çıkmadan önlemek, bilinçli bir 

yaşam tarzıyla gerek sağlıklı beslenerek gerek spor yaparak hastalıklarla mücadele 

etmek, bireylerin mevcut kaynaklarını en üst düzeyde kullanmasına imkân sağla-

yarak kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olmaktır.                                                                                                                                                                               

Dünya sağlık örgütünün tanımlamasına göre sağlık, sadece hastalığın veya sakatlı-

ğın bulunmayışı değil aynı zamanda fiziksel, mental ve sosyal olarak da iyi olma 

durumunu ifade etmektedir.  Literatürde wellness kavramının tanımına yönelik 

çeşitli çalışmalar yapılmışsa da henüz üzerinde uzlaşma sağlanan bir tanımlamaya 

rastlanılmamıştır. Wellness kavramını en sade haliyle Ergüven ve Ergüven (2012), 

“beden, ruh ve zihin esenliklerini dengede tutarak üst seviyeye çıkarmaktır” şek-

linde tanımlamaktadır. Wellness hareketinden doğan wellness turizmi kavramını 

ise Mueller ve Kaufmann (2001); Bireysel sağlığını korumak veya arttırmak ama-

cıyla seyahatlerini gerçekleştiren kişilerin, seyahatleri sırasında ve otellerdeki 

wellness hizmetlerine yönelik ilişkilerini ve durumları içeren faaliyetler bütünü 

olarak tanımlamaktadır. Bir diğer tanımlamaya göre ise Voigt vd. (2010) Wellness 

turizmini; en az bir gün konaklama şartıyla, temel amacı fiziksel, psikolojik, ruhsal 

ve sosyal iyi olma halini korumak ve arttırmak için tasarlanmış seyahatler sırasın-

daki ilişkilerin tamamıdır şeklinde belirtmektedirler. Yapılan tanımlama girişimle-

rinden hareketle beden, ruh, zihin sağlığını koruyarak üst seviyeye çıkarmak well-

ness turizminin en temel amacı olarak dikkat çekmektedir. Buradan hareketle 

wellness turizminin bireylerin yaşam kalitesini arttırdığı ve daha sağlıklı bir yaşam 

sürmelerine olanak tanıdığı bir hareket çıkarımını yapmak da mümkündür.  

Dünyada wellness hizmetlerinin gelişimi antik dönemlere kadar uzanmaktadır. 

İnsanlar antik dönemde suyun önemini bilerek ancak wellness olgusundan bilinç-

siz bir şekilde suyun sağlığa olumlu etkilerinin olduğunu bulmuş, sağlığın gelişti-

rilmesi ve boş zamanlarını değerlendirilmesi açısından suyun geliştirici etkilerin-

den yararlanmışlardır. Yunan halkının, sağlığı korumaya ve geliştirmeye etki eden 

sulara çok önem verdiği bu konuda yazılmış eserlerde açık bir şekilde ifade edil-

mektedir. Sağlık etkenliği olan suların tedavi edici etkisi daha çok ilahlara mal 

edilmiş, bu yüzden Yunanlı yontucular suları yenilmez güç timsali, aslanın ağzın-

dan akıtmayı uygun görmüşlerdir. Yunanlılardaki sıcak su kullanımı konusundaki 

bilgiler, tarihçi Heredot (M.Ö. 484-406) ve Hippokrat'ın (M.Ö. 460-337) yazdıkları-

na dayanarak elde edilmiştir. Heredot üç haftalık kür süresini ve banyo uygulama-

larında uyulması gereken konular ile ilgili ilk bilgileri vermiştir. Hipokrat ise su ile 

yapılan çeşitli uygulamaları ve suyun vücuda etkilerini doğru bir biçimde incelemiş 
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böylece, Yunanlılar bilinçli olarak zamanın termalizm, günümüzün ise Wellness 

esaslarını kurmuşlardır (Nalbant 1988: 34-35).  

Roma İmparatorluğu döneminde savaşlardan yorgun ve bitap dönen Romalı as-

kerler yaralı bedenlerini iyileştirmek ve zindeliklerini arttırmak için inşa edilen 

banyoları kullanmaktaydı. Romalılar döneminde köleliğin etkin bir kurum olması 

nedeniyle, üretim ve iş gücü köleler tarafından sağlanmaktaydı. Efendiler ise bu 

sayede çok fazla boş zamana sahip olmaktaydı. Yüksek refah seviyesinde yaşayan 

Romalılar boş zamanlarını eğlence ve seyahate ayırmışlardır. Bu nedenle termal 

kaynaklar eğlence merkezi olmuş ve eğlenceye sağlık etkinlikleri ile ayrı bir önem 

kazandırılmıştır. Dahası, sağlık etkinliği olan suların, sağlık ve zindelik etkisini iyi 

bilen Romalılar, askerlerini bu sular civarında konaklatır, onlara zindelik sağlama-

yı amaçlar ve tesisler kurarlardı. Bizans dönemine gelindiğinde ise termal kaynak-

lar ve hamamlar önemini yitirmeye başlamış, tesisler yıkılarak farklı amaçlar için 

kullanılmaya başlamıştır Ortaçağın sonlarında Avrupa'da termal tesislerin bulun-

duğu alanlar, önemli eğlence merkezi niteliği kazanmıştır (Nalbant 1988:37-38). 

Yeniçağda Avrupa’da kaplıca, otel, içme ve gezinti bölümünden oluşan bir kaplıca 

yapı ve grubu gerçekleştirilmiştir. Termal yapı grubu, asiller için iyi bir eğlence 

yeri olarak düşünülmüştür. Ayrıca, fakir halk için kaplıca yerleşmelerinin dışında 

ve uzağında açık havuzlu kaplıcalar yapılmıştır. Bu devirde balneoloji alanında 

büyük gelişmeler olmuş, çeşitli banyo uygulamaları geliştirilmiş ayrıca maden 

sularının analizi için yeni yöntemler bulunmuş ve suların sınıflandırılmaları yapıl-

mıştır (Nalbant 1988: 39).  

Osmanlı’ya Selçuklu devletinden miras kalan banyoları Osmanlılar geliştirerek 

kullanımını sürdürmüş ve tıpkı Romalılar gibi gittikleri yerlerde bugün hala kulla-

nımına ve kalıntılarına rastlayabileceğimiz kaplıca tesisleri kurmuşlardır. Yunan, 

Roma, Bizans hamamlarında banyo alanları ve yüzme havuzuna önem verilmesine 

karşın, Türk hamamlarında akan suda yıkanma temel alınmıştır (Nalbant 1988; 

43). Kaplıcalarda, günümüzde hala daha hamamlarda geçerliliğini sürdüren, havu-

za girmeden önce vücudun temizlenmesi için yıkanma söz konusu olmuştur. 

Osmanlı Türkleri devrinde Anadolu'da gerçekleştirilen en önemli kaplıcalar Bur-

sa'da bulunmaktaydı. O dönemde özellikle yeni kaplıca, çağının tüm özelliklerini 

yansıtan bir yapı niteliği taşımaktaydı. Kaplıcalara verilen önem imparatorluğun 

duraklama dönemlerinde önemini yitirmeye başlamış, birçok kaplıca ve hamam 

gerek ilginin azalması gerekse de bakımsızlıktan dolayı harabeye dönerek kullanı-

lamaz duruma gelmiştir. Bu hamamların kalıntılarına Anadolu topraklarında halen 

daha rastlamak mümkündür. 

Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün Yalova kaplıcalarının sağlığı iyileştirme özel-

liğinin olduğunu öğrenmesi üzerine, bu kaplıcanın Avrupa’ya örnek teşkil edecek 



VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi 

 

52 

şekilde inşa edilmesi istenmiştir. Bugünün Türkiye’sinde termal kaynaklar bakı-

mından en zengin iller arasında Yalova, Balıkesir, İzmir, Bursa, Eskişehir tarihten 

bugüne yerini korumaktadır. Türkiye’nin iklimsel özellikleri, coğrafik konumu ve 

diğer değişkenleri de göz önünde bulundurulduğunda önemli bir termal merkez ve 

dolayısıyla wellness destinasyonu olarak dikkat çekmektedir.  Ülkemizde medikal 

turizm birçok bölgede termal turizm ile beraber yürütülebilmekte, bu durum ülke-

nin çok önemli bir avantajı olarak öne çıkmaktadır. Termal turizm açısından önem-

li bir jeo-termal kuşak üzerinde yer alan Türkiye, bu alandaki kaynak zenginliği ve 

potansiyeli bakımından da dünyada ilk yedi ülke arasına girmektedir (T.C. Sağlık 

Bakanlığı 2012: 66). Termal tesisler ve hamamlar, aslında wellness kapsamında da 

kullanılarak daha aktif ve güncel hizmetlerle pazarlanabilir. 

Cumhuriyet döneminden 20-25 yıl sonra, ABD’de wellness hizmetlerine yönelik 

çalışmalar devlet desteği ile yürütülmüş ve bu konuda araştırma girişimleri başla-

mıştır. ABD vatandaşlarının sağlık harcamalarının kontrol altına alınması ve birey-

sel sorumluluk çerçevesinde her bir vatandaşın kendi sağlıklı olma durumlarını 

korumaları için başlatılan bilinçlendirme girişimi kısa zamanda uzun bir yol kat 

etmiştir. 1950’li yıllarda devlet desteği alarak çalışmalar yürüten Doktor Halbert L. 

Dunn wellness olgusunun ülke genelinde yaygınlaştırılmasında başrol oynamıştır.  

Günümüzde wellness olanakları bakımından Türkiye’nin stratejik bir konuma 

sahip olduğu ifade edilebilir. Türkiye jeotermal kaynaklar açısından Dünya çapında 

önemli bir potansiyele sahip olup, Avrupa’da ise kaynak potansiyeli açısından bi-

rinci, kaplıca uygulamaları konusunda ise üçüncü sırada bulunmaktadır.  Wellness 

turizmi kapsamında yapılan harcamalar, Evrensel SPA ve Wellness Örgütü verile-

rine göre dünya genelinde yıllık 439 milyar doları bulmaktadır.  Türkiye alternatif 

turizm olanakları açısından zengin kaynaklara sahip bir ülkedir. Sağlık ve wellness 

turizmi alanında Türkiye, özellikle geçtiğimiz 20 yıllık sürede önemli gelişmelere 

imza atmış ve bugün gelinen noktada dünyanın sağlık turizmi alanındaki en başarı-

lı ülkeleri olarak görülen Hindistan, Malezya, Tayland, Macaristan, Almanya ve ABD 

gibi ülkeler ile rekabet etmeye başlamıştır. Ancak wellness gelirleri sıralamasında 

Türkiye, Rusya, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerin gerisinde kalarak 20. sırada 

yer almış ve wellness harcamaları içerisinden 3,2 milyar dolar gelir elde etmiştir. 

Bu gelirin 0,8 milyar doları ülke içi turist hareketliliğinden elde edilirken, 2,4 mil-

yar doları ise uluslararası turizm hareketliliğinden elde edilmiştir. Türkiye kaynak-

ları, iklim özellikleri, coğrafi konumu ve kaynaklara erişilebilirliği bakımından 

değerlendirildiğinde bu harcamalar içerisinde payına düşen kısmı alabildiği söyle-

nemez. Ancak wellness turizmi Türkiye’de henüz gelişme aşamasında bir akım 

olarak dikkat çekmektedir. Bu gelişim, Evrensel SPA ve Wellness Örgütünün yaptı-

ğı uluslararası gelişim liderleri sıralamasında Türkiye yıllık %12’lik bir gelişim 

göstererek Rusya’nın ardından ikinci sırada yer almıştır.  
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WELLNESS DESTİNASYONU ÖNCÜLLERİ 

Bireylerin wellness hizmetlerinden yararlanabilmesi için bu hizmetlerin sunuldu-

ğu destinasyonları ziyaret etmeleri gerekebilmektedir. Destinasyon kavramı; “se-

yahat edenlerin çeşitli amaçlarla yaşadıkları yer dışında ziyaret ettikleri veya ilgi-

sini çeken, içerisinde yerel ve turistik toplumun bir arada yaşadığı ve turistik kay-

nakların kümelendiği coğrafi bir yer” olarak tanımlamak mümkündür (Yeşiltaş, 

2013). Çeşitli destinasyon tanımlarında coğrafi yer unsuru destinasyonları belirle-

yen etmenlerin başında gelse de Buhalis (2000), destinasyonun algısal bir kavram 

olduğu görüşünü ileri sürmektedir. Buna göre bir birey için şehir, ülke veya kıta 

destinasyon olabilirken diğer bir birey tarafından otel veya kurvaziyer gemisi des-

tinasyon olarak görülebilir. Diğer bir deyişle destinasyon kavramı ülke, bölge, şe-

hir, kasaba hatta yerel bir turist çekiciliği gibi herhangi bir ölçekte tanımlanabilir 

(UNWTO, 2007). Buhalis (2000), bir destinasyonun öncüllerini altı kategoride 

toplamıştır. Buna göre bir destinasyonun olmazsa olmaz özellikleri şunlardır: Çe-

kicilikler, ulaşılabilirlik, tesisler, etkinlikler ve destekleyici hizmetlerdir.  

Destinasyonların oluşum düzeyleri itibariyle makro ve mikro olarak farklı özel-

liklere sahip olduğu görülmektedir  (Kotler, Bowen ve Makens 2006). Ritchie ve 

Crouch (2005) sınırlarına göre makro düzeyden mikro düzeye göre destinasyon 

çeşitlerini şu şekilde sıralamıştır: Birden fazla ülkeden oluşan bir makro bölge 

(Avrupa, Afrika, vb.)- Bir ülke (Türkiye, Fransa, İtalya, vb)- Bir ülkenin içerisinde 

yer alan bir bölge (Akdeniz Bölgesi)-Bir ülkenin içerisinde yer alan bir eyalet veya 

bir il (Nevada, İstanbul)-Bir Şehir veya kasaba (Bodrum, Alanya, Alaçatı)-Daha 

küçük ve özgün bir yer (Ulusal parklar, otel, tarihi bir yer veya anıt, Disney World, 

Göreme Açık Hava Müzesi vb.). 

Benzer bir sınıflandırma Ergüven (2012) tarafından yapılmıştır. Ergüven well-

ness destinasyonlarının gelişimine üç aşamalı bakılmasının yerinde olacağını be-

lirtmektedir. Bunlar sırasıyla: “Otel merkezli”, “Otel ve yakın çevresi”, “Bir ülkenin 

coğrafik bir bölgesi veya tamamı” şeklindedir.  

Otellerin, kaplıcaların ve diğer wellness hizmetlerinin bir arada bulunduğu Çek 

Cumhuriyeti’nin Karlovy Vary şehri Ergüven’in (2012) otel ve yakın çevresi yakla-

şımı altında önemli bir örnek teşkil etmektedir. Karlovy Vary dünya üzerindeki en 

başarılı wellness destinasyonlarından biri dikkat çekmektedir. Ülkenin batısında 

Almanya sınırında bir vadide bulunan şehir, Ohre ve Tepla nehirlerinin kesiştiği 

yerde bulunmaktadır ve  ‘Bohemya SPA Üçgeni’nin en büyük ve meşhur SPA mer-

kezi olarak pazarlanmaktadır. Şehir yılda yaklaşık 50,000 hasta ve 2 milyon kısa 

süreli ziyaretçi tarafından ziyaret edilmektedir. Şehirde 12 adet kaplıca bulunmak-

ta ve bu kaplıcalar 2 kilometrelik bir alanda çizgisel bir şekilde konumlanmıştır 

(Aktaran Falco 2004). Termal otellerin ve SPA’ların bulunduğu bölgede bu işletme-
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lerin kendi wellness hizmetleri olmasına rağmen sadece bir tane açık havuz bu-

lunmaktadır. Karlovy Vary Thermal Hotel bünyesinde bulunan açık havuz yüksek 

bir konumda kayaların oyulmasıyla oluşturulmuş, sadece otel misafirlerine değil 

şehre gelen diğer misafirlere ve halka da hizmet vermektedir. Şehirde ayrıca Avru-

pa’nın önde gelen film festivallerinden ‘Karlovy Vary Film Festivali’ gerçekleştiril-

mektedir. Casanova, Mozart, Goethe ve Atatürk gibi tarihi meşhur misafirleri ve 

zarif SPA mimarileriyle şehir, banyo ve içme suları hizmetlerinin tanıtımını gerçek-

leştirmekte ve Avrupa’da şehir bazında önemli wellness destinasyonlarından biri 

haline gelmektedir (Voigt 2014). 

Bu çalışmada, otel ve yakın çevre merkezli bir destinasyon yapılanması denene-

ceğinden, işletme boyutundaki wellness merkezlerinin hizmet bileşenlerine de yer 

vermek gerekmektedir. Kaymaz (2011)’ a göre wellness işletmeleri: 

• Resepsiyon, soyunma odaları, duşlar gibi ‘giriş’ bölümleri 

• Hamam, sauna, buhar odası, basınç odaları, tepiderium, calderium 

gibi ıslak alanlar 

• Masaj odaları, solaryum, thalasso banyoları gibi güzellik alanları 

• Fitness merkezi, spinning salonu, aerobic salonu gibi spor alanları 

• Yüzme havuzları özelliklerine sahip olması gerekir 

Otellerin sunduğu wellness tesis ve hizmetleri ise Mueller ve Kaufmann (2001) 

tarafından; sauna, solaryum, spor / fitness alanları, buhar banyosu, yüzme havuzu, 

jakuzi, sağlık merkezi, sağlıklı gıdalar, masaj, spor etkinlikleri, kültür, eğitim ve 

rahatlama alanları olarak belirlenmiştir. İşletme ölçeği dışında kalan, otel ve yakın 

çevresinin de ele alınabileceği mikro destinasyonlar bazında gözlemlenebilecek 

wellness hizmet bileşenleri ise önemli ölçüde bu faaliyet alanları örtüşmektedir. 

Voigt (2014) bir wellness destinasyonunda bu bileşenlerin hepsinin bulunmasının 

zorunlu olmadığını, bölgesel bazda bir arada bulunan hizmetlerin bölgenin doğal, 

kültürel kaynakları ve sosyoekonomik yapısıyla farklılıklar gösterebileceğinden 

bahseder. Bir ülkenin coğrafik bir bölgesi veya bütünü olarak ele alındığında ise 

destinasyonlar hizmet ve ürün bazında incelenmemekte olup ülkelerin wellness 

turizminde takip ettiği politika ve stratejiler önem kazanmaktadır.  

YÖNTEM 

Çalışmada inceleme alanı olarak Eskişehir merkezi seçilmiştir. Literatür taraması 

ve alan araştırması sentezlemesiyle bölgenin Eskişehir merkezindeki otellerin ve 

yakın çevresinin wellness potansiyeli ortaya konularak wellness destinasyonu 

yaklaşımı çerçevesinde özelliklerinin geliştirilmesi ve mevcut kaynakların korun-

ması açısından öneriler sunulmuştur. Araştırma temel olarak ikincil veri kaynakla-

rından elde edilen veriler üzerinde yürütülmüştür. İkincil veri kaynakları olarak 



Araştırma Bildirileri 

 

55 

wellness ve termal hizmetler literatürü yanında, konuyla doğrudan ilgili olan ku-

rumların resmi web adresleri incelenerek wellness özellikleri yönü ile incelemeye 

alınmıştır. Eskişehir merkezi wellness turizmi açısından mevcut potansiyeli belir-

lenerek, nitel araştırma yöntemlerinden olan betimsel analiz yapılmıştır. Otel ve 

yakın çevresi kapsamında incelenen kaynaklarda taranan veriler doğrultusunda 

Eskişehir’de wellness hizmeti altında veya tamamlayıcı ürün olarak değerlendiri-

lebilecek işletme, tesis ve mekânlar dokuz ayrı kategoriye ayrılmıştır. Bunlar sıra-

sıyla: 

• Konaklama tesisleri, 

• Hamamlar, 

• Sağlıklı beslenme ve diyet işletmeleri, 

• Egzersiz ve fitness merkezleri, 

• Zihin ve vücut uygulamalarının yapıldığı işletmeler, 

• Güzellik merkezleri, 

• Eğitimsel aktivitelerin uygulandığı yerler,  

• Açık alan spor mekânları  

• Aktarlar olarak belirlenmiştir. 

Eskişehir merkez bölgesinin wellness hizmetlerine destek oluşturacak işletmele-

rin belirlenmesi için öncelikle ilgili işletmelerin envanterleri çıkarılmıştır. Bu iş-

letmelerin konumlarının belirlenmesi için Google Earth ve küresel konumlama 

sistemi (GPS) araçlarından yararlanılmıştır. Koordinatları alınan işletmeler, coğra-

fik bilgi sistemi yöntemi (GIS) ile haritalandırılmıştır (bkz. Şekil 1 ve Şekil 2) . Mer-

kez bölgede belirlenen işletmelerin sunmakta olduğu wellness hizmetleri özellikle-

ri, belirlenen dokuz kategori üzerinden aranmıştır. Bu bilgiler için ilgili işletmele-

rin resmi web sayfalarından ve telefon görüşmelerinden yararlanılmıştır. Elde 

edilen bilgiler derlenerek ve kayıt altına alınmıştır. 
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Şekil 1. Eskişehir Kent Merkezi wellness hizmetleri haritası 
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Şekil 2. Eskişehir Kent Merkezi wellness hizmetleri haritası 
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DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 

Eskişehir merkezi, wellness hizmetlerine kaynak oluşturacak 24 otel, 12 hamam, 

üç güzellik merkezi, iki sağlıklı yeme içme merkezi, altı fitness merkezi, üç eğitim-

sel aktivite merkezi, iki zihin ve vücut uygulamaları merkezi,  bir açık hava spor 

alanı yanı sıra aktarların yığıldıkları çeşitli noktalara sahiptir. Eskişehir merkez 

wellness uygulamalarını yukarıda ifade edilenlerden hareketle dokuz kategori 

altında incelemek mümkündür. Ancak wellness hizmetlerinin uygulandığı bu mer-

kezlerin büyük bir kısmı sunulan wellness hizmetleri bakımından yetersiz olduğu 

ifade edilebilir. Anemon ve Rixos otelleri dışındaki işletmeler, otel işletmelerinde 

bulunması gereken wellness uygulamaları bakımından gerekli hizmetleri sunma-

maktadır. Has Termal ve Uysal Termal otellerinin kendine ait sadece termal ha-

mamları bulunmaktadır. Hamamların ise genel itibari ile kese ve banyo uygulama-

larını içeren hizmetler sundukları fakat profesyonel bağlamda wellness uygulama-

larını kapsayan özellikler yönü ile yeterli olmadığı, incelenen web sayfaları ve yapı-

lan telefon görüşmelerinden hareketle ifade edilebilir.   Güzellik merkezleri, egzer-

siz ve fitness ve aktar olanakları bakımından, Eskişehir merkezinin zengin well-

ness uygulamalarına sahip olduğu söylenebilir. Ancak sağlıklı beslenme ve diyet, 

zihin ve vücut uygulamaları, eğitimsel aktiviteler ve açık alan spor faaliyetleri için 

benzer şeyler söylenemez.  

Bu ifade edilenler ışığında, Eskişehir, önemli tarihi termal kaynaklara ev sahipliği 

yapan çekici bir wellness destinasyonu olma potansiyeline sahip bir şehir olarak 

öne çıkmaktadır. Jeotermal kaynakların yanısıra bir wellness konseptinde bulun-

ması gerekenler yönü ile değerlendirildiğinde yukarıdaki haritalardan da gözlem-

lenebileceği gibi Eskişehir’deki wellness hizmetlerinin dağınık bir görüntü sergile-

diği söylenebilir (bkz. şekil 1. ve şekil 2.). Eskişehir merkezi ve Hamamyolu’nda 

yığılan hamamlar, termal tesisler, oteller ve bitkisel tedavi için aktarlar önemli 

wellness bileşenleri arasında görülmektedir. Bununla birlikte wellness bileşenleri 

arasında yer alan sağlıklı beslenme ve diyet merkezleri, eğitici ve zihinsel aktivite 

merkezleri, rahatlama ve meditasyon uygulamalarının yapıldığı yerler ve spor 

tesisleri bakımından Eskişehir’in, wellness ziyaretçilerine uygun hizmet olanakları 

sunmadığı, bu hizmetlerin turistlerden ziyade yerel halkın ilgisini çekecek düzeyde 

oldukları düşünülmektedir. 

Hamamyolu bölgesinin merkez alındığı çalışmada, lüks otellerin bu bölgedeki 

hamamlardan oldukça uzakta konumlandığı görülmektedir. Merkez kaplıcanın 

bulunduğu alandaki oteller genellikle iki ve üç yıldızlı işletmelerden oluşmakta ve 

bunların bir kısmı kendi hamam ve termal havuzlarına sahiptir. Eskişehir’de bulu-

nan lüks oteller ise Hamamyolu bölgesinden oldukça uzakta konumlanmış olup 

hamamların olduğu alana erişim, ulaşım araçlarıyla sağlanmaktadır. Bu otellerin 

bir kısmı kendi SPA & wellness tesislerine sahiptir, fakat kaplıca bölgesinden uzak 
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olmaları sebebiyle termal su kullanmamaktadırlar. Benzer bir şekilde şehirde SPA 

& Wellness hizmeti veren fitness ve egzersiz merkezleri, Sablon Wellness Club ve 

Qualitasspa Hamamyolu bölgesinden uzakta konumlanmakta ve bu işletmeler de 

termal su kullanmamaktadırlar. Diğer fitness ve egzersiz merkezleri de hizmetleri-

ni sportif faaliyetler üzerine yoğunlaştırmış olup Hamamyolu bölgesinde hizmet 

vermemektedir.  

Wellness ziyaretçilerinin açık alanda spor yapabileceği alanlar açısından yeterli 

olanaklara sahip olmaması yönü ile de Hamamyolu zayıf bir görünüm sergilemek-

tedir. Bu bölgede açık alan spor faaliyetleri yapmak isteyen birisi ulaşım araçlarıyla 

erişimin sağlanabildiği, Kent Park’ı ziyaret etmek durumunda kalmaktadır.  

Eskişehir ve Hamamyolu çevresinde, sağlıklı beslenme ve diyet merkezlerinin 

sayıca çok az olduğu görülmektedir. Buna paralel olarak Eskişehir yöresel mutfağı 

wellness kapsamında sağlığa olumlu etkisi olabilecek gıdalar içermemektedir ve 

wellness turizmi için tamamlayıcı bir ürün olmaktan uzaktadır.  Buradan hareketle 

wellness kavramında önemli bir yeri olan sağlıklı beslenme hizmetlerinin Eskişe-

hir’de wellness turistlerinin ilgisini çekemeyecek nitelikte olduğu ifade edilebilir. 

Bitkisel ilaç ve malzemelerin kullanımı wellness hizmetleri ve uygulamalarında 

yaygın olarak görülmektedir. Bu sebeple turist ve ziyaretçilerin alışveriş yapabil-

mesi için Eskişehir Hamamyolu bölgesinde aktarların yoğun olarak bulunduğu 

alanlar haritada belirtilmiştir. Bu aktarlar genellikle yan yana konumlanmış ve 

hamamlara yakın bir alanda bulunmaktadır. 

Eskişehir bir wellness destinasyonu potansiyeline sahip olmasına rağmen bu 

bağlamda yeterli ziyaretçi çekememektedir. Bunun temel nedeni olarak Eskişe-

hir’in bir wellness destinasyonu planlamasına sahip olmaması düşünülebilir. Bu 

nedenle, ilgili eksikliğin giderilebilmesi amacıyla, Eskişehir’de wellness konseptine 

yönelik uygulamaların sunulduğu tesisler arasında iş birlikleri geliştirilerek, böl-

genin bir wellness destinasyonu olarak algılanmasına zemin hazırlanabilir.  Bunun 

için dünya çapında bir wellness destinasyonu olarak dikkatleri üzerine çeken Kar-

lovy Vary model alınarak bir kümelenme anlayışının geliştirilmesi etkili bir yöntem 

olabilir. Oteller, hamamlar ve diğer wellness hizmetleri şehir merkezi ve Hamam-

yolu caddesinde yoğunlaştırılarak tesisler arası iş birlikleri geliştirilebilir. Oteller 

yalnızca konaklama hizmetleri sunarken, yeme içme hizmetleri sağlıklı beslenme 

olanakları sunan işletmelerin sayısı arttırılarak, bu işletmeler tarafından karşıla-

nabilir. Ayrıca hamamlardaki termal havuzların kaldırılıp, tek bir termal havuzun 

kullanılması teşvik edilerek, havuz sayısının fazla olmasından meydana gelen ter-

mal kaynakların kullanımında tasarruf sağlanabilir. Böyle bir tasarrufa gitmek için 

Has Termal ’in havuzu ortak kullanım alanı olarak belirlenebilir. Buna ek olarak, 

sportif hizmet sunan tesisler, otel misafirlerine giriş olanağı sağlayan günlük uygu-
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lamalar geliştirebilir. Son olarak da ziyaretçilerin, açık alan spor faaliyetleri yapa-

bilmeleri açısından, Porsuk Çayı ve çevresinde koşu pistlerinin geliştirilmesi uygun 

olacaktır. Yukarıda ifade edilen düşüncelerin gerçekleştirilebilmesi için ilgili tesis-

ler ile iş birliği sağlanmalı ve bu şekilde Eskişehir merkez ve Hamamyolu cadde-

sinde kümelenmenin sağlanarak Eskişehir’in ilgili bölümlerinin bir wellness desti-

nasyonu olarak seyahat acentaları ve tur operatörleri tarafından tanıtım ve pazar-

laması gerçekleştirilmelidir.  

Eskişehir’deki turistik hareketlilik incelendiğinde, bölgeyi ziyaret eden kişilerin 

daha çok günübirlik ziyaretler gerçekleştirdiği ve Eskişehir’in günübirlik ziyaretçi-

ler açısından önemli bir turistik destinasyon olma yolunda ilerlediği gözlenmekte-

dir. (Evren ve Kozak, 2012). Yukarıda ifade edilen hizmet önerileri dikkate alınarak 

gerçekleştirilecek olan bir wellness destinasyon modeli ile Eskişehir’de geceleme 

sayısında artış meydana gelecek ve şehrin turizm gelirlerine katkı sağlanacaktır. 
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ÖZ 

Bu çalışma, turizm işletmelerinde kuşak teorisi kapsamında ortaya konan kuşak sınıflandır-
malarının iş değerlerindeki farklılıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kuşak, yaklaşık 
olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, sıkıntılarını, kaderlerini paylaşmış ve ben-
zer ödevlerle yükümlü olmuş kişiler topluluğu olarak ifade edilmektedir. Kuşak sınıflandır-
maları incelendiğinde; Bebek Patlaması, X, Y ve Z Kuşağı olarak sınıflandırmaların yapıldığı 
görülmektedir. Günümüzde, örgütlerde bir arada çalışmak zorunda olan dört kuşak bulun-
maktadır. Örgütsel yaşamda kuşaklar arasındaki bu farklılıklar, örgütlerin verimliği açısından 
önemli kazanımlar sağlayacağı gibi, bir takım anlaşmazlıklara da sebep olabilecektir. Bu ne-
denle; her bir kuşağın değer yargılarının, inançlarının, davranış biçimlerinin, döneme ait 
sosyo-ekonomik ve politik olayları ile beklentilerinin yöneticiler tarafından doğru anlaşılma-
sı büyük önem taşıdığından, örgütlerde çalışanların ait oldukları kuşaklara göre ihtiyaçları-
nın doğru belirlenmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. Kuşakların birbirleri ile arasındaki 
farklılıklar organizasyonların tüm çalışma düzenlerini etkileyebilecek niteliktedir. Ayrıca bu 
kuşakların iş görme algısındaki ve yöntemlerindeki farklılıklar yeni çalışma alışkanlıklarının 
ortaya çıkmasına da neden olmaktadır. Bu çalışma, turizm işletmelerinde çalışma yaşamın-
da kuşakların iş görme anlayışı ve iş değerleri arasındaki farklılıkları sorgulamak ve kuşakla-
rın bir arada yönetimine ilişkin geliştirilecek önerilere yol gösterici olmak üzere tasarlanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Kuşak teorisi, bebek patlaması kuşağı, X Kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı, tu-
rizm işletmeleri. 

 

 
 
GİRİŞ 

Kuşak teorisi; belirli zaman aralığında doğan kişilerin benzer politik ve sosyal olay-

ları yaşadıklarından hareket ederek, benzer değer yargıları, davranışları ve inanç 

sistemleri geliştirerek, birbirine benzer kişilik özellikleri gösteren bireylerden 
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oluşan bir topluluk olduğunu ileri sürmektedir (Erden ve Ayhan 2013). Kuşaklar, 

yetişme tarzları ve içerisinde bulundukları ortam değişikliklerinden kaynaklanan 

farklılıklara sahiptirler (Adıgüzel vd. 2014).  

Birbirlerine yakın dönemlerde dünyaya gelen insanların benzer özelliklerinin 

olması ve her bir kuşağın farklı özelliklere sahip olması, araştırmacıların kuşak 

kavramı ve kuşakların özelliklerine olan ilgisinin yoğunlaşmasına neden olmuştur. 

Turizm endüstrisinde işgücü piyasasının giderek çeşitlendiğini söylemek müm-

kündür. Artan bürokratik ve rekabetçi çevrede çoklu kuşakların bulunması onların 

daha etkili yönetilmelerini de adeta zorunluluk haline getirmektedir. Kuşaklar 

arasındaki farklılıklar yüzyıllardır ilgi çeken bir konu olmakla birlikte, yönetim ve 

insan kaynakları yazınında yabancı ve Türk literatüründe bu konuda yapılan araş-

tırmaların 2000’li yılların sonlarına doğru fazlalaştığı görülmektedir(Özer vd. 

2013).  

Geçerli hiyerarşik örgüt sistemi içinde iş pozisyonlarında, işgücü piyasasında da 

kuşaklararası değişimler yaşanmaktadır. Turizm işletmelerinde yöneticilik pozis-

yonlarında görev yapanların büyük kısmı bebek patlaması kuşağı ile X kuşağındaki 

bireylerden oluşurken, çalışanlar Y kuşağındaki gençlerden oluşmaktadır. Bu du-

rumun yarattığı çalışma ortamında farklı kuşakların özelliklerinin bilinmesi ve 

yönetiminde bu konunun da dikkate alınması gerekmektedir. Çalışmada ilk olarak 

kuşak kavramı ve sınıflandırılması, kuşakların özellikleri ve bu özellikler doğrultu-

sunda yönetimi ve her kuşağın sahip olduğu iş değerlerinin örgüte ve çalışanlara 

fayda sağlayacak şekilde birleştirilmesine ilişkin bilgiler, literatürde yer alan ça-

lışmaların ışığında sunulmuştur. 

KUŞAK KAVRAMI VE KUŞAK TEORİSİ  

Kuşak, doğum yılı, yaş, yer ve önemli yaşam olaylarını paylaşan kişiler olarak ta-

nımlanır (Kupperschmidt 2000). Kuşak gruplamaları teorisi veya kuramı ilk olarak 

bir Alman Sosyoloğu olan Karl Mannheim tarafından 1928 yılında yazdığı bir kitap-

ta ileri sürülmüştür (Taylor 2008). Kuşaklar hakkında çalışmalar Strauss ve Howe 

(1991) tarafından yayımlanan kitapla yaygın kullanılmaya başlandığından bu ku-

ram “Strauss-Howe Kuşak Kuramı” olarak adlandırılmıştır (Arslan ve Staub 2015: 

5).  

Keşifsel bir çalışmada kuşak, benzer toplumsal ya da tarihsel deneyimlerini ya-

şamış, bu olayların etkilerini paylaşan ve çevrelerindeki dünyayı yorumlamaları bu 

olaylardan etkilenen insanlar topluluğu olarak tanımlanmıştır (Westermanand 

Yamamura 2006).  

Araştırmacılar ve akademisyenler toplum üzerinde nüfusun etkileri üzerinde ça-

lışmışlar ve aynı zaman dilimleri içinde doğan ve büyüyen bireyler için "kuşak" 
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kavramını kullanmışlardır (Kupperschmidt 2000). Araştırmacılar, aynı zamanlarda 

doğan ve aynı dönemi paylaşan aynı kuşak kişilerin değerler, tutum ve perspektif-

lerinin yaşadıkları dönemin önemli tarihsel ve toplumsal yaşamından etkilenme 

eğiliminde olduklarını iddia etmektedirler (Kupperschmidt 2000; Smolave Sutton 

2002). Bireyler arasında farklılıklar olmasına rağmen, aynı zaman dilimlerinde 

doğan ve büyüyen bireylerin benzer şekilde düşündükleri, davrandıkları ve hare-

ket ettikleri görülür. Aynı kuşağın bireylerinin hayatlarını yaşama şekilleri, iş or-

tamındaki davranış ve tutumları benzerlikler göstermektedir (Patterson 2008). 

Kuşak Teorisine Göre Kuşak Sınıflandırmaları 

Çalışanları, yaş gruplarına veya kuşaklara göre sınıflandırmak durumunda aynı 

kuşağa ait bireyleri bir topluluk olarak görmek de kendi içinde karmaşık bir konu 

olabilir. Araştırmacılar yaptıkları kavramsal ve ampirik araştırmalarda kuşakları 

sadece belli dönemler olarak topluluklara ayırarak ölçmenin ve tanımlamanın 

daha az açık olduğunu görmüşlerdir.  

Ayrıca, kuşaklar topluluğu kronolojik yaş ve zaman etkisi dönemi ile sınıflandı-

rılmıştır. Bu görüşe göre, günümüzde turizm işletmelerinde iş ortamında üç kuşa-

ğın var olduğu belirtilebilir (Glass2007). Bebek Patlaması (1946 ile 1964 yılları 

arasında doğanlar), X Kuşağı (1965 ile 1980 yılları arası doğanlar) ve Millenyum 

Kuşağı (1981 ile 2000 yılları arasında doğanlar).  

Çalışmalar, sürekli olarak farklı kuşakların olduğu iş ortamlarında çalışma koşul-

larını iyileştirmenin, motivasyon stratejileri geliştirmenin, çalışma koşullarının ve 

işin yapısının geliştirilmesinin, sosyal atmosferin değişiminin veya gelişiminin, 

faydaların artırılması veya çıkarılmasının, tazminat paketlerinin yeniden düzen-

lenmesinin ve insan kaynakları politikalarının geliştirilmesinin farklı kuşaklardan 

olan çalışanların ihtiyaçlarını karşılamada işletmeleri ve endüstrileri etkinleştirdi-

ğini ortaya koymuştur (Gursoy vd. 2013).  

Bebek Patlaması Kuşağı (1946-1964 Arası Doğanlar) 

1946 ile 1964 yılları arasında doğanların oluşturduğu kuşaktır. Bu kuşak, 2. Dünya 

Savaşı’ndan sonra azalan nüfusun tekrar artmasının sağlanması amacı ile oluşmuş-

tur. Yüksek refah seviyesinde yetişmiş bireylerden oluşmaktadır. Aynı zamanda 

“Bebek Patlaması” kuşağının; toplumda bilinç seviyesi en yüksek olan, topluma en 

çok fayda sağlayan, üretken bir nesil olduğu görülmüştür (Fındık 2013).  

Bu kişiler aşırı iyimserlik, uygun durum ve ilerleme çağında yetiştirilen, birincil 

bakıcı olarak annenin ve tek gelir kazanan babadan oluşan iki ebeveynli hanelerde 

büyümüşlerdir. Suç ve şiddetten uzak, nispeten özgür oldukları mahallelerde bü-

yüyüp aynı mahalledeki okullara devam etmişlerdir. II. Dünya Savaşı sonrası bü-
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yük üretim döneminde yer alan hizmet odaklı şirketlerde işçilere sağlanan iş gü-

venliği ortamında kariyerlerine başlayıp, aynı şirketlerden emekli olmaları bek-

lenmektedir. Bu kuşaktakiler işyerinde sadakata değer verir, örgütsel hiyerarşiye 

saygı duyar, genellikle ilerleme için yaptıkları emeğin karşılığının geri dönmesini 

beklerler. Bebek Patlaması dönemi bireyleri, zamanlarının çoğunu işlerine odakla-

narak ve iş ile eğlence arasında daha büyük bir denge aramaya odaklanarak geçi-

rirler.  

Türkiye’de bu kuşağın yetiştiği yıllarda ülkede üretim ve verimliliğin artması; 

emek açığının ortaya çıkışına neden olmuştur. Bu da kırsal kesimden kentlere göçü 

başlatmış; beraberinde de kentlerin gecekondulaşma sürecine girmesine neden 

olmuştur. Bu dönemde demiryolu ulaşımından karayolu ulaşıma geçilmiş; kırsal 

kesimin dış dünyayla iletişimi güçlenmiştir. Tarım alanında ve sanayide büyük 

ölçekli gelişmeler yaşanmıştır. Eğitim düzeyinde önemli oranda artışlar meydana 

gelmiştir (Seçkin 2000: 103). Bebek patlaması kuşağı dürüstlüğü izleyen kuşaklar-

dan daha çok önemseyen, ancak daha az kararlı ve hırslıdırlar (Arsenault 2004: 

134 akt. Özer vd. 2013).  

X Kuşağı (1965-1980 arası doğanlar) 

Bebek Patlaması kuşağından sonra gelen X Kuşağı, sosyal ve sivil huzursuzlukların 

hâkim olduğu, hızlı değişen toplumsal bir iklimin olduğu dünyaya ve bilgisayar çağı 

olarak adlandırılan bilim ve teknolojideki gelişmelerin bulunduğu bir dönemde 

doğanları ifade eder. Bu kuşak, “Büyük Bebek Patlaması” kuşağının gölgesinde 

yetiştikleri için bu kuşağın özelliklerini yansıtırlar. Ancak grup halinde dolaşan bu 

kuşağın aksine daha çok kendine güvendikleri, bireyselleştikleri görülmektedir. Bu 

kuşak insanlarının kanaat duyguları ve marka sadakati yüksektir. İş yaşamında 

sadık, toplumsal sorunlara duyarlı ve kanaatkârdırlar. Bunların yanı sıra radikal 

değerlerin savunucusudurlar; teknolojik gelişmelerin yoğun olduğu dönemde dün-

yaya geldiklerinden zaruri olarak teknolojik gelişimlere açıktırlar (Fındık 2013: 

45). 

Artan boşanma oranlarının olduğu çift kariyerli ailelere sahip, ekonomik durgun-

luğun, suç ve şiddetin okullarda da arttığı, kurumsal küçülme ve iş güvenliği kaybı-

nın yaşandığı ortamlarda büyüyen bir nesildir (Dennis 2009; Lancaster ve Stillman 

2002).İş ortamında, sisteme karşı şüphecidirler, belirgin bir biçimde bağımsızdır-

lar, eğitim fırsatları arama, kontrol edilmeyi isterler, iş özgürlüğünü bir ödül olarak 

görür, eğitim fırsatlarını ve becerilerini artıracak fırsatları araştırarak, hızlı şekilde 

geribildirim isteme eğilimindedirler. Unvan ve statüden etkilenmezler, resmi ol-

mayan ve eğlenceli bir ortamı tercih ederler, çalışmak için değil, yaşamak için çalı-

şırlar (CookRoss 2004). Bu kuşaktakilerin gençliklerinde genellikle işlerine uzun 
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saatler adamakta temkinli oldukları, ailelerini ve kendi faaliyetlerini iş dışında 

tutmaya özen gösterdikleri gözlenmektedir (Wendover 2007).  

Bu kuşak üyeleri sadık, kanaat duyguları yüksek, teknolojiyi zorunlu olarak kul-

lanmaya başlamış ve otoriteye saygılıdırlar (Keleş 2011: 131 akt. Özer vd. 2013). 

Bu kuşağın iş yaşamı ile ilgili duruşu, pek çok çalışmada, bir önceki kuşaktan farklı 

biçimde ‘yaşamak için çalışmak’ olarak özetlenmektedir (Özer vd. 2013). 

Y Kuşağı (Milenyum Kuşağı) (1981 ile 2000 Yılları Arasında Doğanlar) 

Y kuşağını tanımlayan en iyi kelimeler arasında narsist, bireyci ve girişimci sayıla-

bilir. Teknolojik becerisini yaratıcı bir biçimde görevlerini yerine getirmekte ve 

sonuçlar elde etmekte kullanırlar. Hayatın anlamını ve değerlerini algılamakta 

güçlük çekerler. Uzun süreli ilişkiler kurup erken atılımlarda bulunmayı tercih 

ederler. Çalışmaktan hoşlanmazlar; eğlenmeyi ve kazanmayı severler. Otoriteye 

karşıdırlar. Özgürlük ve esneklik yaşam felsefeleridir. Tatminsiz ve istekleri olduk-

ça fazladır. Y kuşağının en büyük dezavantajı ise refah içinde büyümelerinden kay-

naklanan sabretmeyi ve beklemeyi bilmemeleridir (Mengi 2009: 98-104). 

Türkiye’de Y kuşağı “80 Sonrası Kuşak” olarak anılmakta olup bu kuşak yaşanan 

sağ sol çatışmasından çok fazla etkilenmemiştir. Apolitik bir kuşak oluşmuştur. 

Zenginleşmenin, tüketmenin ve harcamanın moda olduğu; trendlerin medya tara-

fından belirlendiği yıllarda büyümüşlerdir (Bahar 2008: 237).  

Gürsoy ve çalışma arkadaşlarının (2008) araştırmalarına göre bu kuşak üyeleri 

üstlerinin kendilerini ismen tanımasını ve kendilerine duyarlı olmasını bekleyen 

kişiler olarak tarif edilmektedirler. Kendilerini rahatsız eden bir konu olduğunda 

konuları çekinmeden tartışabilen yapıları bir anlamda ebeveynlerinin onları sürek-

li soru sormaya teşvik ederek yetiştirmiş olduğundan kaynaklanmış görünmekte-

dir (Angelina 2011:252akt Özer vd. 2013). Kuşağa verilen ismin İngilizce okunu-

şunun aynı dilde 'neden' anlamına geliyorolmasının bu anlamıyla da değerlendi-

rilmesinin gerekçelerinden biri de bu özellikleridir. Bu kuşak, özgüven gibi bazı 

olumlu ve narsizm gibi bazı olumsuz kişilik özellikleriyle diğer kuşaklardan ayrıl-

maktadır (Deal vd. 2010:192). Cennama ve Gardner (2008akt Özer vd. 2013) bu 

kuşağın özgürlüğüne diğerlerinden daha düşkün ancak öncekilere oranla statüye 

de daha çok önem veren bir kuşak olduğunu bulgulamışlardır. Bu kuşak, bağımsız 

olmanın yanı sıra esneklik aramakta ve iş-yaşam dengesi beklemekte, hızlı öğrene-

bilmekle birlikte, çoklu görevlerde başarılı olmakta, geri bildirimleri en çok önem-

seyen ve sabırsız kişiler olarak tanımlanmaktadırlar (Zeeshan ve Iram 2012: 316 

akt Özer vd. 2013).  
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Z Kuşağı (2000 ve sonrası doğumlular) 

2000 ve sonraki yıllarda doğanların oluşturduğu kuşaktır. Y kuşağında olduğu gibi 

bu kuşak da teknoloji ile iç içedir. Bugünden tahmin yapmanın zor olmasıyla birlik-

te Z kuşağı için; daha yüksek seviyede gelirler elde edecekleri, coğrafi sınırlamalara 

tabi olmayacakları, kadın-erkek sosyal rollerinde değişime uğrayacakları, yalnız 

yaşama isteğinin uyanacağı öngörülebilir. Aynı zamanda Z kuşağı için, yaratıcılık 

ve yenilikten zevk alan bununla birlikte güven arayan bir kuşak olabileceği düşü-

nülmektedir. Teknolojiyi bir araç olarak görmeyip, yaşamın bir parçası olarak gö-

recekleri de yapılan tahminler arasındadır (Senbir 2004). 

İnsanlık tarihinin el, göz, kulak vb. motor beceri senkronizasyonu en yüksek ku-

şağı olarak tanımlanmaktadırlar. Çünkü Z kuşağı bireyleri birbirlerinden uzakta 

olsalar bile ufak cihazlarıyla her an sözel, hatta görsel iletişim kurarak, birbirleri ile 

bağlantı kurabilmektedirler (Mengi 2009). 

LİTERATÜR TARAMASI 

Aslında, bugünün turizm işletmelerinde, çok kuşaklı yönetim ekipleri çok kuşaklı 

çalışanlara rehberlik etmek için çalışmaktadır (Ross ve Boles 1994). Farklı kuşak-

lardan yöneticiler ve çalışanların beklentilerinin farklı olması muhtemeldir. Üretim 

işletmelerinde farklı kuşaklardan çalışanlar arasında iş değerlerinde temel farklı-

lıklar olduğunu ortaya koyan çalışmalar (Lancaster ve Stillman2002; Mikitka 2009; 

Smola ve Sutton 2002) olmasına rağmen, otel işletmelerinde yapılan çalışma (Chen 

ve Choi 2008, Gürsoy vd. 2008; Gursoy vd. 2013; Walsh ve Taylor 2007) sayısı ise 

sınırlıdır. Çok kuşaklı bireylerden oluşan çalışma ortamlarındaki farklılıklar ve 

farklı bakış açıları çatışma için bir zemin oluşturmaktadır. Bu tür ortamlarda olu-

şan "biz onlara karşı" zihniyeti ise yüksek çalışan devir hızına ve verimliliğin azal-

masına yol açabilir (Yang ve Adam 2006; Hu vd. 2004; Herzberg 2003; Kup-

perschmidt 2000). Otelcilik endüstrinde liderler kuşaklararasındaki farklılıkların 

olduğu ortamlarda destekleyici örgütlerin gelişimi ile genel performansı iyileştir-

meye çaba harcamaktadırlar (Gursoy vd. 2008).  

Turizm sektöründe kuşak teorisi kapsamında yapılan araştırmalar incelendiğin-

de tatile çıkma davranışları, kariyer planları, iş algıları, motivasyon düzeyleri gibi 

kuşaklar arasındaki farklılıkların incelendiği görülmektedir. Bu araştırmalara iliş-

kin bilgiler Tablo 1’de görülmektedir.  

 

 

 



VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi 

 

68 

Tablo 1. Turizm İşletmelerinde Kuşak Teorisi ile İlgili Yapılan Araştırmalar 

YAZAR/ TARİH ARAŞTIRMA AMACI ÖRNEKLEM SAYISI YÖNTEM/ ÖLÇEK 

Albayrak ve Özkul 
(2013) 

Y kuşağı turistlerin desti-
nasyon imajlarını saptama  

İstanbul’da yaşayan Y kuşa-
ğındaki 384 kişiden oluşan 
turistik tüketici 

Baloğlu ve McCle-
ary (1999) tarafın-
dan geliştirilen 
destinasyon imajı 
oluşum modeli 

Brown vd (2015) Y kuşağı öğrencilerin 
algıladıkları pozitif ve 
negatif kariyer özellikleri 

Amerika Birleşik Devletle-
ri’ndeki 107 kişilik turizm 
öğrencileri 

Açık uçlu sorularla 
anket yöntemiyle 
sektörde kalma 
veya ayrılma 
nedenleri 

Chi vd (2013)  Çalışanlar ile yöneticilerin 
iş algılarını belirleme 

Amerika Birleşik Devletle-
ri’ndeki bebek patlaması, X 
ve milenyum kuşağındaki 
677 otel çalışanı ve 228 
yöneticilik örneklem 

Churchill (1979) ve 
DeVellis (1991) 
tarafından gelişti-
rilen iş değerleri 
ölçeği 

Gursoy vd (2013) Çalışanlar ile yöneticilerin 
iş algılarını belirleme 

Amerika Birleşik Devletle-
ri’ndeki bebek patlaması, X 
ve milenyum kuşağındaki 
otel çalışanları ve yönetici-
lerden oluşan 717 kişilik 
örneklem 

Churchill (1979) ve 
DeVellis (1991) 
tarafından gelişti-
rilen iş değerleri 
ölçeği 

Jang vd (2011) Y kuşağı tüketicilerin (1980 
ile 1994 arası doğanlar) 
tüketim özellikleri 

Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde 322 üniversite öğren-
cisi 

Brunsø´ and 
Grunert 

(1995) tarafından 
geliştirilen yemek-
le ilişkili yaşam 
tarzları ölçeği 

Sox vd (2014) Toplantı en iyi uygulamala-
rını, fırsatlarını ve karşılaş-
tıkları engelleri belirleme 

22 toplantı yetkilisi  Delphi tekniği 

 

Albayrak ve Özkul (2013)tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda Y kuşağı 

katılımcıların tatile çıkma davranışları açısından incelendiğinde genel olarak din-

lenme, eğlenme ve yeni yerler görme isteği ile seyahat ettikleri saptanmıştır. Bu-

nunla birlikte tarihi ve doğal yerleri görme, rahatlama ve tanıdıkları görme neden-

leri Y Kuşağı turistlerin tatile çıkma davranışları üzerinde çok az etkili olduğu be-

lirlenmiştir. Brown ve diğerleri (2015) tarafından gerçekleştirilen araştırmada 

konaklama eğitimi alan Y Kuşağı öğrencilerin işe ilişkin algıladıkları pozitif ve ne-

gatif kariyer özelliklerinin neler olduğu incelenmiştir. Katılımcılara sektöre devam 

etmeme kararları varsa bunun nedenleri, kalmak isteyenlerin kalış sebepleri, otel-

cilik sektörünün en çok istenen ve istenmeyen özelliklerinin neler olduğu şeklinde 

açık uçlu sorularla sorulmuştur. Araştırma sonucunda öğrencilerin bir kısmı sektö-
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re bir tutku ile bağlı iken, sektörü bırakmayı ve bir daha geri dönmemeyi düşünen-

lerin olduğu da saptanmıştır. Y Kuşağı öğrencilerinin mesleklerine olan tutkusu 

yöneticiler tarafından çalışanları motive etmek ve sektörde kalmak isteyenlerin 

devam etmesi için önemlidir. Bebek Patlaması ve X Kuşağı yöneticiler Klasik ve 

Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımları’nın işletmelerde daha faydalı olacağı inancına 

sahiptirler. Özellikle turizm sektöründe işletme bünyesinde bulunan hiyerarşik 

düzen ve bürokrasi Y Kuşağının bireyci ve yaratıcı yönünün törpülenmesine sebep 

olmaktadır. Bununla birlikte işe karşı kayıtsızlık da meydana gelmektedir. Mesai 

doldurmak için gelen çalışanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.  

Katılımcılar tarafından sektörde kalmak isteyenlerin önemli sebebi sektörün eğ-

lenceli olması, devam etmeme kararında olanların nedeni ise uzun çalışma saatleri 

ve ücretler olarak belirtilmiştir. Sektörü eğlenceli bulduğu için kalmak isteyenlerin 

demografik özellikleri incelendiğinde 18-30 yaş aralığında bulunan bireylerin ol-

duğu dikkat çekmektedir. 30 yaş ve üstü bireylerin önceliği ücret, düzenli bir aile 

hayatı, olgunluk ile birlikte duyarlılığın da artması ile sosyal çevre ve STK’lara olan 

ilgide artış gözlenmektedir. Turizm sektöründe çalışanların hayattan beklentile-

rinde gerçekleşecek olan bu değişimler dikkate alındığında kalifiye eleman seviye-

sini yükseltmek için ücret ve çalışma saatlerinde düzenleme yapılması gerekliliği 

kaçınılmazdır. Y ve Z Kuşakları Post Modern Yönetim Yaklaşımının doğru olduğunu 

kabul eden kuşaktır. Örgütsel vatandaşlık, özgecilik, vicdanlılık, centilmenlik, neza-

ketlik ve sivil erdem özelliklerini barındıran bu kuşağın Klasik ve Neo-Klasik yön-

tem ile yönetilmesi oldukça güçtür. Örgüt içi çatışmaların oluşmasını, Bebek Pat-

laması ve X Kuşağı’nın sağduyu ve ileri görüşlülüğü engelleyebilmektedir. Bebek 

Patlaması ve X Kuşağı; insanın tembel olduğunu ve çalışması için bir otorite tara-

fından denetim altında tutulması gerekliliğini savunurken Y Kuşağı çalışmanın 

yeme içme, uyku gibi bir ihtiyaç olduğu görüşündedirler. Y Kuşağı’nın yöneticileri-

nin esneklik anlayışını suistimal etme olasılığı “Değer Yaratma” bilincinde oldukla-

rı için oldukça düşüktür.  

Chi ve diğerleri (2013), tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde otel işletme-

lerinde yapılan araştırmada üç kuşak topluluk çalışanları ile genç ve yaşlı yönetici-

lerin işle ilgili algılarının incelendiği bir çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmanın en 

önemli bulgusu genç kuşaktakilerin iş algılarının bebek patlaması ve X Kuşağına 

göre daha olumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular Milenyum neslindekilerin 

yöneticilerin diğer kuşak yöneticilere göre yetkinlik düzeylerinin daha olumlu 

algılara sahip olduğunu göstermektedir. Temelde, bu çalışmada bulgular birbirin-

den farklı nesiller arasında grup yönünden algılamaların yatkınlık içinde olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca, çalışanların genç yöneticileri yeterlilik ve kaytarma boyutu 

ile nitelendirdikleri saptanmıştır.  
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Gürsoy ve diğerleri (2013) tarafından otel işletmelerinde yapılan bir araştırmada 

da kuşaklar arasındaki iş değerlerindeki farklılıklar incelenmiştir. Bulgular, ayrıca 

bebek patlaması işi yaşamak Milenyum kuşağındakiler yaşamak için çalışmak ge-

rektiğini düşündürmektedir. Bebek patlaması kuşağındakiler daha sadık ve pro-

mosyonlar ve ödüller için beklemeye hazır iken, genç nesiller unvan,  övgü ve 

ödemelerin daha hızlı gerçekleşmesini istemektedir. Genç kuşaktakiler iş yaşamı 

dışında bir hayat istiyor olup, işleri için hayatlarını feda etme düşüncesinde değil-

dirler. Milenyum kuşağındakiler kolektif faaliyetin gerekliliğine inanmakta ve daha 

iyimser algılara sahiptir. Bu kuşaktakiler, büyük bir ruh ile işler başarabilecek 

güçlü bir irade gösteren, ekip çalışmasına benzemektedir.  

Jang ve diğerleri (2011) tarafından yapılan bir araştırmada, Y Kuşağı üniversite 

öğrencilerinin yeşil restoranları tercih etme özellikleri ve yeşil restoranlara karşı 

davranışsal niyetleri incelenmiştir. Bu çalışma yaşam tarzlarına göre Y kuşağı üni-

versite öğrencilerini dört farklı tüketici bölümüne ayrıldığı saptanmıştır. Bunlar; 

maceracı tüketiciler, kolaylık odaklı tüketiciler, sağlık-bilinçli tüketiciler ve ilgisiz 

tüketicilerdir.  

Sox ve diğerleri (2014) tarafından yapılan bir araştırmada, Y kuşağındaki toplan-

tı profesyonellerinin toplantı planlamadaki en iyi uygulamalarını, fırsatlarını ve 

karşılaştıkları engellerin neler olduğunu belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma so-

nucunda sanal toplantılarda videoların eklenmesi, tüm katılımcılara aynı oturum-

ların sunulabilmesi en iyi uygulamalar iken, aidiyet duygusu yaratmanın bir engel 

olduğu ortaya çıkmıştır. Karışık toplantılarda ise en iyi uygulama olarak yaşam 

uzmanları ile etkileşimde bulunulması iken, ödeme isteği en büyük engel olarak 

tanımlanmıştır.  

SONUÇ 

Kuşak, benzer toplumsal ya da tarihsel deneyimlerini yaşamış, bu olayların etkile-

rini paylaşan ve çevrelerindeki dünyayı yorumlamaları bu olaylardan etkilenen 

insanlar topluluğunu ifade eder. Günümüz iş dünyasında farklı deneyimler yaşa-

mış, bu deneyimlerin etkisi ile farklı şekillerde yaşama ve işe bakış açısı geliştiren 

dört kuşağın bir arada çalışması söz konusudur. Günümüz dünyasında bu dört 

kuşağın farklılıkları turizm sektörü gibi bir hizmet alanında faaliyet gösteren iş-

letmelerde konunun dikkate alınması gerektiğine işaret etmektedir. Bu gerçeklik 

kuşak teorisi yanında, kuşakların motivasyon unsurları, örgütsel bağlılıkları ve iş 

tatminleri gibi konuların da ayrı ayrı ele alınmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada 

kuşak teorisi üzerinde durularak, kuşakların özellikleri ile ilgili literatür gözden 

geçirilmiştir.  
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Bebek Patlaması, X, Y ve Z Kuşağı olarak gruplandırılan ve her kuşağın farklı 

özelliklerinin olduğu saptanmıştır. Kuşak farklılıklarının bireyin iş algısına ve iş 

yapma tarzına etkide bulunduğu ortaya konulmuştur. Çalışma ortamında özellikle 

kuşaklar arasındaki farklılıkların fazlalaşması nedeni ile turizm işletmelerinde 

yöneticilerin daha dikkatli olması gerekmektedir.  

Turizm işletmelerinin yöneticilerinin nesiller arasındaki farklılıkları uyumlaştı-

rarak genel örgütsel performansı sürekli iyileştirmeleri gerekir. Bunun için, kuşak-

ların işgücü özelliklerini iyi bilmeleri ve bunları kullanmaları yararlı olabilir. Bebek 

Patlaması ve X Kuşağı, turizm işletmelerinde çalışanların büyük bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Bu kuşaklar arasında ortak değerlerin ön planda tutulmaya çalı-

şıldığı bir yönetim tarzı işletme başarısında olduğu gibi çalışanların memnuniyeti-

ni sağlamada da etkili olabilir.  

Farklı kuşaklardan oluşan bir ortamda yaratılacak kuşak entegrasyonu ile etkile-

şimlerde işletmenin çok fazla yarar sağlaması mümkündür (Tulgan, 2004). Turizm 

endüstrisindeki yöneticilerin her kuşağı anlayarak, performansı ve verimliliği ar-

tırmak için hareket etmeleri gerekir.  

Literatürde farklı kuşaklar arasında yürütülen çalışmaların temel bulgularına 

dayanarak farklı kuşaklar arasındaki bakış açısı ile daha işbirlikçi ve verimli işbir-

liklerinin kurulmasında bir köprü görevi göreceği iddia edilmektedir.  

Türkiye’de kuşakların daha geniş ve bilimsel çerçevede gereken araştırmaların 

yapılarak tanımlanabilmesi ve bununla birlikte doğabilecek yeni çalışma tarzları-

nın öngörülmesi için farklı disiplinlerden kişilerin bir araya gelmesi gerekmekte-

dir. Gruplarla yapılacak çalışmalar ile Türkiye genelinde önemli kuşak ayrımları 

yapılarak tanımlamaların oluşturulmasına olanak sağlayacak çalışmalar yapılması 

önerilmektedir. 

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde, Z Kuşağı’nın da iş hayatına girmesiyle birlikte, 

örgütler beş farklı kuşağın farklı algılarını, farklı iş değerlerini ve farklı ihtiyaçları-

nı karşılaştırmalı analiz edip, yönetmek durumuyla karşı karşıya kalacaklardır. 

Dolayısıyla, örgüt ikliminin farklılıkların yönetimine elverişli kılınması, yöneticile-

rin her bir kuşak dönemine yönelik kapsamlı bilgi sahibi olmaları ve çalışanların da 

kuşaklara ilişkin farklılıklar ve bu farklıkların yaratacağı kazanımlar konusunda 

bilinçlendirilmeleri bu sürecin doğru ve etkin yönetiminde son derece önemlidir. 
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ÖZ 

Türkiye’nin önemli bir ulusal gastronomi değerleri olan pideler hakkında yapılan bu araş-
tırmada, pide çeşitleri, özellikleri ve bölgeler itibariyle gösterdikleri farklılıkların belirlenme-
sine çalışılmıştır.  Bu amaçla, öncelikle pidecilikle ilgili kavramsal taramalar yapılmıştır. Ta-
ramalara bağlı olarak pideciliğin uzun yıllardan bu yana Türkiye’de hemen hemen tüm böl-
gelerde önemli bir hazır gıda maddesi olarak tüketildiği görülmüştür. Ancak pidenin hazır-
lanması ve sunumu ile ilgili kapsamlı değerlendirmelere rastlanmamıştır. Bu projede, pide-
nin hazırlanışı, pişirilmesi, sunulması ve bölgeleri itibariyle karşılaştırılmalı bir değerlendir-
me yapılması amaçlanmıştır. Verilerin derlenmesi, doküman taraması şeklinde yapılmıştır. 
Bu amaçla, pidelerle ilgili 5 kitap, 47 adet web sitesi, lahmacunla ilgili, 7 kitap, 5 adet web 
sitesi, etli ekmekle ilgili 5 kitap ve 8 web sitesi doküman olarak incelemiştir.  Verilerin kayıt 
ve değerlendirmesi manuel (elle) olarak yapılmıştır.  İncelemeler sonucunda,  Türkiye’de 52 
adet içli pide, 12 adet lahmacun, 13 adet etli ekmek çeşidine ulaşılmıştır. Ayrıca, en fazla 
pide çeşidinin Karadeniz Bölgesinde, etli ekmeğin İç Anadolu’da, lahmacunun ise Güneydo-
ğu Anadolu bölgesinde sıklıkla üretilip tüketildiği de belirlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Pide, lahmacun, etli ekmek, pide çeşitleri, pidecilik. 

 

 GİRİŞ  

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler ve artan refah seviyesi insanların ya-

şamlarını kolaylaştırırken, hızlanan hayat ritmi ile birlikte hızlı yemek (fast food) 

tarzı yiyeceklerin tüketimini artırmıştır. Bu etki her geçen gün yöresel lezzetlerin 

kaybolmasına, Türk yemek kültürü içerisinde önemli yeri olan pide gibi yöresel 

lezzetlerin gerek pişirilmesi gerekse sunulmasında bazı değişimlere neden olmak-
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tadır. Pidenin Türk toplumunda çok eski zamanlardan bu yana var olduğu bilin-

mektedir. İlk zamanlarda pideler ince yufka, bazlama tarzında yapılıp piştikten 

sonra içerisine harcı konularak yenilirken,  zaman içerisinde hamur üzerine harç 

koyularak hamur ve harcın birlikte pişirilmesine başlanmıştır. Özellikle, harcın 

hazırlanmasında bölgelerin kültürel yapısı etkili olurken, hamurun da yöresel ola-

rak farklılaştığı görülmektedir. Ancak son yıllarda Türk toplumundaki hayat tar-

zındaki değişiklikler sebebiyle, pideler daha hızlı hazırlanmaya ve ayaküstü yeni-

len bir yemek haline gelmeye başlanmıştır. Bu durum, gelecekte pidelerin orijinal 

yapılış özelliklerini ve lezzetlerini kaybedeceklerinin sinyalleri olarak alınabilir. 

Dahası, bugün bile pide eğer kendi orijinal bölgesi dışında başka bir bölgede yapı-

lıyorsa, yöresel kimi malzemelerin ve ustaların olmaması nedeniyle istenilen kali-

tede yapılamamaktadır. Türk mutfağının önemli değerleri olan bu lezzetlerin kali-

teli ve aslına uygun olarak üretilmesi ve sürdürülebilir olması, ancak kalite stan-

dartlarının belirlenmesi, belgelenmesi ve patent çalışmalarıyla sağlanabilir. Türk 

yemek kültürünün önemli bir çeşidi olan pide, her öğünde yenmesi yanında, kut-

lama, tören ve anma gibi çeşitli toplu yemeklerde tercih edilir. Ayrıca, hızlı ya da 

ayaküstü yenmesi kolaylığı nedeniyle de önemlidir. Ancak araştırmalar, önemli bir 

gastronomi unsurumuzun göz ardı edildiğini göstermektedir. Bu nedenle, bu ça-

lışmanın temel konusu pideler üzerine bir değerlendirme olarak belirlenmiştir.  

Türkiye’de pideciliğin geldiği noktanın belirlenmesi amacıyla hazırlanan bu ça-

lışmada öncelikle, pidelerle ilgili mevcut durumun ortaya koyulması sonrasında, 

pidelerin yöresel özelliklere ya da hazırlanma şekillerine bağlı olarak farklılaşıp 

farklılaşmadığına bakılması planlanmıştır. Bu bağlamda, yöresel olarak üretilen 

pidelerin özelliklerinin belirlenmesi yanında,  yöre dışındaki yerlerde yapılan 

(özellikle büyük şehirlerdeki) bazı uygulamaların esas yapılıştan (reçeteden) ne 

kadar farklılaştığına dair incelemeler yapılacaktır. Çalışma, nitel yaklaşımla kurgu-

lanmıştır. Veriler, seçilmiş yemek kitaplarından ve ilgili web sayfa taramalarıyla 

toplanmıştır.  Bu kapsamda pidelerle ilgili adet adet yemek kitabı, 47 adet web 

sitesi, lahmacunla ilgili, beş adet yemek kitabı, yedi adet web sitesi etli ekmekle 

ilgili olarak da beş adet yemek kitabı, sekiz adet web sitesi taranmıştır. Taramalar 

sonunda, 52 adet pide, 12 adet lahmacun, 13 adet etli ekmek tarife ulaşılmıştır. Bu 

tarifler üzerinden yapılan analizlerle yörelere göre farklı pide çeşitleri ve bu özel-

liklerin ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.   

PİDECİLİĞİN GEÇMİŞİ   

Pide; ilk bakışta pıtta, pita, pida gibi isimlerden gelmesi nedeniyle Rumca kökenli 

bir kavram olarak algılansa da bazlama, lavaş, yufka gibi mayasız ve yassı ekmekle-

rin Türk toplumunda ifade edilmesinde kullanılan önemli bir gastronomik kav-

ramdır. Hatta 11. Yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divanü Lügati’t 
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Türkte’de sinçü olarak yer alan, ince bir tür ekmeğin pide olduğu bilinmektedir 

(Çetin 2005:199). Türk Dil Kurumu pideyi; mayalı hamurdan yapılan, isteğe göre 

yumurta, kıyma, peynir, pastırma gibi çeşitlerle hazırlanan ince hamur olarak ta-

nımlanmaktadır. Kısacası pide; mayalı ekmek hamuru üzerine harç koyularak pişi-

rilen yemektir şeklinde ifade edilebilir. Bu aynı zamanda, çeşitli farklılıkların dik-

kate alınmadığı en bilindik (standart) pide tanımı olarak da görülebilir. Ancak bu 

tanım, katıksız olarak hazırlanan pidelerin standart pide ya da yemek olarak bili-

nen pide kapsamında yer almadığına da işaret etmektedir.  

Pide ve pideciliğin geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. MÖ. 4000 yıllarında Ba-

billerin özel fırınlarda ekmek pişirdiği, un ve buna bağlı olan değirmenciliğin de 

Mısır’da MÖ 4300’lere kadar uzandığı bilinmektedir. Bu dönemde mısırlılar, buğ-

day unu ve su karışımından elde edilen hamura maya kattıklarında ekmeğin daha 

yumuşak, daha kabarık olduğunun farkına varmışlardı. (Şavkay 2000). MÖ. 30. 

yüzyıl civarında ise Orta Doğuda pide şeklinde yassı hamurların, bir önceki günden 

kalma fermente olmuş başka bir hamura maya olarak kullanılmasıyla kabartılarak 

yapılmaya başlanmıştır. Böylece, hamurlara şekil verme fikri ilk olarak Mısır’da 

ortaya çıkmıştır. Pide yapımı için elekten geçirilmiş undan yapılma hamurlar top-

rak kaplarda yoğurulduktan sonra, sıvı bir kıvama getirilip önceden ısıtılmış kalıp-

ların içine akıtılıp, ekmek şeklinde pişirilmiştir (Duman 2008).  Sonraki yıllarda, 

ekmek yapımı eski Yunanda gerçek bir sanat haline gelmiştir. Önceleri közde pişi-

rilen ekmekler, İÖ 5. Yüzyılda Atina’da ticari ekmek fırınları açılmasıyla birlikte 

pide ve ekmekler pişirilmeye başlanmıştır (Freedman 2008).  3. yüzyılda Atina’da 

farklı yöntemlerle 72 çeşit ekmek üretildiği kayıtlardan anlaşılmaktadır. Yunanlı-

larda halkın ekmeği arpa ekmeği ile opsan diye adlandırılan garnitürden oluşuyor-

du. Opsan;  zeytin, sarımsak, soğan, sebzeler, peynir veya balıktan oluşan bir tür 

karışımdır. Bu iki besin, yani ekmek ve harç sonraki yıllarda, birlikte kullanılarak 

pide haline gelmiştir.  MÖ 500. yıllında ekmek, peksimet, gevrek, Şam böreği, içli 

pideler yanında, ilk pastacılık örneklerine de rastlanmaya başlanmıştır (Demirtaş 

2014). Osmanlı döneminde ise pide ve hamur işleri odun yakılarak ısıtılan fırınlar-

da pişirilmiştir  (Willey 2000. 16).   Pide Türk toplumunda fazla kabarmayan, düz 

bir görünüşü olan, gerek saç üzerinde gerek tandır veya odunlu fırında pişen bir 

çeşit ekmek olarak bilinmektedir. Arpa ya da darı unundan yapılan kara ekmek 

çeşidine ise Selçuklular döneminden bu yana rastlanmaktadır  (Özgüdenli 2014: 

43-65 ). Bunlardan bazıları etli pide biçiminde içine yağ ve et koyularak hazırlanı-

yordu. Bu dönemde, Anadolu’nun orman bölgeleri hariç, hemen her tarafında tan-

dır vardı. Evlerin alt katında yahut tek katlı evlerin bir odasında tandır bulunurdu. 

Tandırlarda içli pideler, sade ekmekler ve gözleme çeşitleri yapılırdı. Türk yemek 

kültüründe et ve hamur işleri iki önemli sentezlenmiş temel besin kaynağı olarak 

bilinmektedir (Koz 2008). Bu sentezin oluşmasında tarım ve hayvancılık önemli 

bir rol oynamıştır. Orta Asya ve sonrasında Anadolu’ya gelen tarım ve hayvancılığa 
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dayalı bu Türk kültürü, uzun yıllar Anadolu’nun temel ekonomisini oluşturmuştur 

(Güler 2010: 25). Türk yemekleri aynı zamanda,  halkın yaşadığı coğrafi bölgelere 

göre değişiklik göstermektedir. Buna bağlı olarak, her bölgenin kendine özgü, bes-

lenme kültürü ve pişirme teknikleri oluşmuştur. Türkler yaşadıkları yerlerdeki 

faydalı şeylerden yararlanmasını bilmişler, yerleşme yerinin fiziki, beşeri ve eko-

nomik durumuna göre yemeklere farklı lezzetler katmışlardır (Maviş 2003, Önçel 

2015: 36). Ortaya çıkan bu ekonomik ve kültürel yapı,  zaman içerisinde yiyecek 

kültürüne yansıyarak kebap ve birçok hamur işinin ortaya çıkmasına, hatta bu iki 

besinin birlikte kullanıldığı Anadolu’ya özgü farklı yiyeceklerin (pide, lahmacun, 

semisek, çeşitli etli börekler) üretilmesine yol açmıştır ( Sarıışık 2013).  

Osmanlı döneminde de etli ekmek ve pideciliğin aynı şekilde önemsendiği gö-

rülmektedir. Aktarılan kısa tarih notu, aslında pizzanın bile, kökeninin pideye da-

yandığını anlatmaktadır.  

 “İstanbul’dan sonra Avrupa’daki seferlerine devam eden Fatih Sultan Meh-
met İtalya’da bir liman kentini de feth etmişti. Kentin limanında Osmanlı ge-
mileri yüklenip boşaltılırken Osmanlı leventlerinden biri açıkmış ve bir şey 
atıştırdığı sırada yanına meraklı bir İtalyan gelerek ne yediğini sormuş. Le-
vent’in yediği şey pidedir ve ağzı dolu olduğu için “pize” olarak telaffuz eder. 
Pidenin tadına bakan İtalyan çok beğenmiş ve tarifini istemiş. Levent, İtal-
ya’nı başından defetmek için üzerine ne koyarsan olur demiş. Bunun üzerine 
İtalyan eve giderek karısına çeşit çeşit pide yaptırır. Kısa sürede İtalya’nın 
her yerine dağılan ve çok beğenilen pidenin adı pize olarak kalmış ve zaman 
geçtikçe pizza olarak kullanılır olmuş”   

Pide 15. ve 16. Yüzyılda özellikle İstanbul’da yaygın biçimde tüketilen yassı bi-

çimdeki ekmek anlamında kullanılmıştır. 4. Murat dönemimde kebapçılar, pideci-

ler ve köfteciler gibi esnaf lokantalarının varlığından bahsedilmektedir (Özdoğan 

2014). Osmanlı döneminde, fırıncılığın ve hamur işlerinin gelişmesinde, esnafın 

pişirme ocağı ile beraber, fiziki şartın elvermesine bağlı olarak at değirmenini inşa 

etmesi etkili olmuştur. Böylelikle,  pidelerin kaliteli imalatı için uygun alt yapı hazır 

hale gelmiştir. Bu fırınların dönem şartlarına göre gerek tedarik gerekse üretim ve 

usta çalışan konusunda çok iyi konumda olduğu söylenebilir. Saray fırınları, ordu 

fırınları, imaret fırınları, konsolosluk fırınları ve halk fırınları şeklinde sınıflandı-

rıldığı da dikkat çekmektedir (Demirtaş 2014). Yine Osmanlı döneminde pidelerin 

sarayda iki çeşit undan yapıldığı görülmektedir. Biri çok nitelikli olan ve Bursa 

çevresinin buğdayından elde edilen has un (iyi kalite) diğeri ise Balkanlardan geti-

rilen buğdaydan çıkan fodula unudur. Osmanlı döneminde pide fırınlarda fodula 

unu kullanılmakta; çakıl pidesi, ramazan pidesi, içli pide, pide nan-ı, yufka ekmeği, 

şepit ve et böreği şeklindeki pideler bulunmaktaydı. Saray fırınlarında yapılan 

ekmek tarzı pide ve unlu hamurlara susam, çörek otu, yumurta, sakız ve anason 

gibi maddelerde katılmaktaydı 16. Yüzyıl sonralarında ise Kastamonu’da somun, 
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ev somunu, pide yağlı çörek, börek, gözleme, peksimet, kıymalı kahı gibi çeşitlerin 

imal edildiği bilinmektedir (Demirtaş 2014). Evliya Çelebi, seyahatnamesinde İs-

tanbul’da pide ve fırıncılığın çok yaygın olduğunu, 1502 tarihinde büyük ekmekle-

rin (kirli de denirdi) imal edildiğini ve bir akçeye satıldığını yazmıştır. Anadolu’da 

ise Selçuklulardan bu yana pidenin her türlüsü yapılmaktadır. Konya’nın etli pide-

si, Karadeniz’in açık ve kapalı pidesi, Egenin bölgesinin pideleri, Şanlıurfa ve Gazi-

antep’ deki zeytinli, kıymalı ve etli pideler gibi çeşitli olarak pidelerin yapıldığı 

görülmektedir. Anadolu’da pide yerine geçen ekmek türleri ise bazlama, ak ekmek, 

kara ekmek, darı ekmeği, yufka, yassı hamur ve göbüt olarak adlandırılmaktadır. 

Pidelerin, hemen hemen her dönemde çatal bıçak kullanılmadan elle koparılarak 

yenildiği bilinmektedir (Sarıışık 2013). Kısacası Anadolu kültüründe pide farklı 

şekillerde ve isimlerle her zaman var olmuş ve yemek kültürü içerisinde yerini 

almıştır.  

PİDENİN YAPILIŞI  

Pidelerin yapımı bölgeden bölgeye farklı olarak yapılsa da temel izlenilmesi gere-

ken ve dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Pidenin yapımında 

hamur son derece önemli olduğundan, yapımındaki hamurun hazırlanması ve kı-

vamının iyi bilinmesi gerekir. Pide hamurunun kaliteli olması için kullanılacak 

unun 60-70 randımanında ekstra beyaz un olması gerekir. Ayrıca, hamurun yumu-

şaklığını sağlamak için mayalandırma işlemine önem verilmeli ve su ayarına (pide 

hamuru cıvık olmalıdır) dikkat edilmelidir. İyi hazırlanmış bir hamur, ince ve lez-

zetli bir pide için neredeyse esas koşuludur. Pide hamuru yapılırken, istendik kali-

tedeki yumuşaklık için özellikle kış aylarında sıcak su eklenmesi sıkça yapılan bir 

uygulamadır. Günümüzde,  pide hamuru elle yoğurulmayıp, elektrikli hamur ka-

zanlarında hazırlanmaktadır. Hamurun ekşiyip pidenin lezzetini bozmaması için 5-

6 saat içinde bitecek kadar hamur yapılmakta,  gerekli durumlarda gün içinde tek-

rar hamur karılmaktadır (Halıcı 2013). Pide hazırlanmasında önemli olan bir diğer 

konu ise fırındır. Pidenin hamur olmaması için pişirildiği yerde servis edilmesi de 

ayrıca önemli bir servis kuralıdır (Timur 2015). Türk mutfak kültüründe önemli 

bir yere sahip olan pide, doyurucu bir fast-food yemek grubu içinde düşünebilir. 

fast-food restoranlarda self servis olarak sunulan pideler, ala kart ve esnaf lokanta-

larında masaya servis edilmektedir  (Akoğlan Kozak ve Zencir 2012). 

Pide pişiriminde hamuru ve harcı kadar kullanılan fırın da son derece önemlidir.  

Günümüzde pide pişirmek amacıyla kullanılan çeşitli fırınlar bulunmaktadır. Pide-

nin lezzetini doğrudan etkilemesi nedeniyle odun fırınlar sıklıkla tercih edilmekte-

dir. Kara fırın, taş fırın veya odunlu fırın olarak tabir edilen bu fırınlar; tabanı elips 

şeklinde, tavanı kubbe şeklinde ve tavan yüksekliği 1 m civarında olan ateş tuğla-

sından örülerek yapılır.  Fırının içinde özel kapağı ve kül boşaltma mekanizması ve 
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ısı merkezi vardır. Fırın en fazla 1 saat süreyle gerekli pişirme sıcaklığına kadar 

(280-300 derece ) ısıtıldıktan sonra kapatılarak kullanılır.  Pide pişirme işlemi 

süresi bu fırınlarda yaklaşık iki saattir.  Bu fırınların en önemli dezavantajı,  alevi 

düştüğü zaman ısının azalması ve tekrar odun atıldığında ateşin hızlı olması pide-

nin lezzetinin bozulmasına neden olmaktadır. Bu dezavantajının önlenmesi ama-

cıyla bazı yerlerde, doğalgazlı taş fırınlar tercih edilir. Bu fırınlar da ateş tuğlası 

kullanılır, ancak aşağı kısmında camyünü izolasyonlu tavan vardır ve burada da 

yüksek ısıda (180 °C - 200 °C)  pişirme yapılır (Türkan 2005). Yine taş fırın kapsa-

mında yer alan, tüplü taş fırınlar da halen piyasada baca sorunu olan iş merkezleri 

ve apartman altı lokantalarda fırın olarak tercih edilmektedir  (Türkan 2005). Bu 

fırınlarda ısının daha etkin hale gelmesi için dışarıdan gerekli hava çekilir ve 190 

°C ve 200 °C de pişirme yapılır.  Taş fırının döşemenin sıkıntılı olduğu, yeterli hij-

yenin sağlanamadığı ve özellikle kitlesel üretimin esas olduğu büyük restoranlarda 

ise elektrikli fırınlar tercih edilmektedir. Buradaki en önemli özellik,  ısının rezis-

tanslarla sağlanmasıdır (Öney ve Çiçek 2009). Ayrıca, bu fırınlarda sıcaklığını ter-

mostatla istenen dereceye ayarlanması uzun süreli ve yüksek ısıda (200-250 °C) 

pişirmelerde avantaj sağlamaktadır.    

Geleneksel ya da evsel pide pişirmelerinde ise tandır fırın ve saçtan yararlanıl-

maktadır. Tandır, 1 m çukur kazılarak, etrafı çamurla kaplanarak yapılan özel fırın-

lardır.  Pişirme işlemi, yufkanın tandır duvarına yapıştırılmasından sonra 200 °C 

ısıda 10 dakika süreyle yapılır.  Saç ise altından odun yakılarak veya elektrikle 

ısıtılarak kullanılır. Yufka, bazlama tarzı yuvarlak ve ince ekmeklerin pişirilmesin-

de tercih edilir. Saç üzerinde 200 °C de 15 dakika süreyle pişirme gerçekleşir (Öz-

güdenli  2014). 

PİDELERLE İLGİLİ SINIFLANDIRMA 

Türkler, yüzyıllardan bu yana öğütülen buğdaydan çok çeşitli ekmek ve pideler 

yanında, hamur işleri üretmişlerdir. Bayram günlerinde ve şenliklerde (düğün ve 

kandillerde) yağ, baharat ve kokulu otlar eklenerek hazırlanan hamur işlerinin 

özellikle pidelerin dağıtılması âdeti halen devam etmektedir. Bunların bazıları 

evde hazırlanabileceği gibi günümüzde, ticari fırınlarda hazırlanması daha fazla 

tercih edilmektedir. Türk mutfağında neredeyse üç öğün rahatlıkla kullanılan do-

yurucu bir gıda olarak bilinen pideler maya kullanımına göre mayalı ve mayasız 

olarak iki temel gruba ayrılmaktadır (Bretherton 2012). Hamurun mayalanmasın-

da, doğal ya da ticari maya kullanılabilir.  Ticari olarak üretin diğer mayalar kitlesel 

olarak yapılan ekmek üretiminde kullanılan paket halindeki hazır mayalardır Do-

ğal maya (ekşi maya)  ise bir önceki günkü hamurdan kalan mayadır. Örneğin, yaş 

maya gibi.  Bu bağlamda,  hamursuz olarak bilinen börek çeşidi ve lahmacun maya-

sız pidelere örnek olarak verilebilir. Doğal maya, sağlık açısından daha uygun ol-
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makla beraber, saklanması ve pişirilmesi mayalı hamura göre daha zor olduğun-

dan, ticari amaçla ya da kitlesel üretimi çok yaygın değildir (Tezcan 1994).Türk 

mutfak kültüründe hem mayalı hem de mayasız olarak hazırlanan pideler yöreleri-

ne göre de Karadeniz, Aydın pidesi gibi farklılık göstermektedir. Pidelerin sınıflan-

dırılmasında harç kullanma veya kullanmamanın da önemli olduğu görülmektedir. 

Pideler özellikle, harç kullanılma duruma göre iki temel kategoride gruplandırıl-

makta; harcın türüne göre ise çeşitlendirilmektedir.  Bu kapsamda, katıklı ya da 

katıksız pideler genel sınıflandırmada en yaygın olarak kullanılanıdır (Bilgin 

2008). Pidelerle ilgili çeşitler ise genellikle bu sınıflandırma altında yer almaktadır.  

Katıksız Olarak Hazırlanan Pideler 

Bu pideler, genellikle harç kullanılmadan, yani üzerine herhangi bir besin maddesi 

konulmadan hazırlanan sade pideler olarak tanımlanmaktadır. Çoğu yöre ve kay-

nakta ekmek olarak da adlandırılmaktadır.  Pide ile ilgili yapılan standart tanımlar 

dikkate alındığında,  hamur ve katık ya da harç kullanımının esas olduğu görülür. 

Bu nedenle, aslında bu grubun ekmek olarak ele alınmasının daha doğru bir uygu-

lama olacağına karar verilerek,  bu çalışmada katıksız pideler araştırma kapsamı 

dışında tutulmuştur. Katıksız pidelere en iyi iki örnek;  tava pidesi ve Çirihta’dır.  

Tava pidesi,  dönme tavası denilen geniş bakır tavalarda kabarmamış (mayasız) 

mısır unu ya da buğday unu kullanılarak altı ve üstü ters çevrilerek kızartılarak 

hazırlanmaktadır  (Yazıcı 2014: 37). Çirihta ise bir çeşit küçük pidedir. Kalın ha-

murdan yapılmış haline Anadolu’nun bazı yörelerinde lokma ya da bazlama adı 

verilmektedir (Bilgin 2008). 

Katıklı Olarak Hazırlanan Pideler 

Yemek olarak da hazırlanan bu grupta, hamura mutlaka bir harç koyulur. Hamur 

mayalı ya da mayasız kullanıla bilinir. Harç malzemesi et, sebze ya da başka bir 

malzemeden olabilir.  Harç pide ekmeğinin üzerine sürülebileceği gibi içine de 

koyulabilir. Halk arasında içli pide olarak da bilinir. Fırın, saç ya da tandırda pişiri-

lebilir.  Katıklı olarak hazırlanan pideler kapsamında; harcına göre adlandırılan 

çeşitli içli pideler yanında, lahmacun ve etli ekmek yer almaktadır.  

İçli Pide: Pidenin hamurunda maya kullanılıp,  hamur genellikle, elle açılır. Bu 

pidelerin yapımında harç kullanıldığından bu pidelere içli pide de denir. Harcın 

üzerine sürülmesi durumda pide kenarların düzgün biçimde içe dönük yapıştırıl-

ması son derece önemlidir. Aksi halde, pişirme aşamasında kenarlar açılarak harç 

dökülür. Ayrıca, konulan harç ile hamurun aynı anda pişmesi de sağlanamaz. Pide-

ler, 350-400 °C fırında ateşe ne yakın ne uzak orta kısımda pişirilmelidir. Bir pide-

nin pişme süresi ortalama 7-8 dakikadır (Bilgin 2008). Harcın pide hamurunun 

üzerine sürülerek hazırlandığı en önemli pide çeşitleri etli pidelerdir. Etli pideler 
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kıymalı ve kuşbaşılı olarak hazırlanmaktadır. Kıymalı pide; genellikle orta yağlı 

kıymadan içerisine soğan, domates ve maydanoz gibi malzemeler katılarak hazır-

lanır. Kuşbaşılı pide ise etin yağsız sinirsiz sırt bölümünden alınan kısmının zırhla 

kuşbaşı haline getirilmesiyle, içine domates, biber, gibi malzemeler ilave edilerek 

hazırlanır.  Pide iç harcının fırında eşit sürede pişmesi için etin küp şeklinde doğ-

ranması gerekmektedir. Bu iki temel pide çeşidi yanında, Türk mutfağında harcına 

farklı maddeler koyularak hazırlanan ve harç malzemesiyle isimlendirilen çok 

çeşitli pideler de bulunmaktadır. Örneğin, peynirli pide. Temel olarak beyaz peynir 

biber ve maydanoz gibi malzemelerden hazırlanan bu pideler, yöresine göre farklı 

peynirlerle hazırlanmaktadır. Kaşar ve lor peynirli pide en fazla bilinen peynirli 

pide çeşididir. Peynir ve şeker karıştırılarak oluşturulan harç ile hazırlanan şekerli 

pide de yine, peynirli pide grubunda yer alır. Tatlı pideler arasında tahin ya da 

pekmezle karıştırılarak hazırlanan çeşitlerine de rastlanmaktadır (Halıcı 2006). Bu 

grup içinde domates, pırasa, ıspanak gibi farklı sebzelerle hazırlanan sebzeli pide-

ler de yer alır (Halıcı 2001).  Harcın pide hamuru üzerine değil, içine koyularak 

hazırlanması ve pidenin kapatılması şeklinde hazırlanan bir başka çeşidine ise 

kapalı pide denilmektedir. Karadeniz pidesi olarak da adlandırılan bu pideler, kıy-

malı, sucuklu, peynirli ve mevsim sebzelerinden (örneğin; ıspanaklı) hazırlanabil-

mektedir.   

Lahmacun: Arapça da adı lahm ü macin’dir. Et ve yoğurulmuş hamur anlamına 

gelen lahmacunun tarihi çok eskilere, Babillere kadar dayanmaktadır. Yaklaşık 

olarak 5000 yıllık bir geçmişe olan lahmacun bazı yerlerde Türk pizzası olarak da 

bilinmekle birlikte, Güney doğu Anadolu Bölgesine özgü bir yemek olup 1960 yılla-

rından sonra ülkemizin doğu bölgelerinden tüm ülkeye yayılmış ve büyük ilgi gör-

meye başarmıştır. İlk bakışta bir kıymalı pide türü gibi görülen lahmacun, mayasız 

hamurdan, çok ince açılarak ve hamura kenar yapılmadan hazırlanır. Bu yönüyle 

de pideden ayrılır. Harcında,  soğan, sarımsak, biber, domates, isot (pul biber) gibi 

yöresel malzemeler kullanılır. Kaliteli ve lezzetli lahmacun pişirmede taş fırın kul-

lanılması gerekir. Taş fırında pişirilen lahmacun iki gün bayatlamadan saklanabil-

mektedir (Duman 2008).  

Etli Ekmek: Genellikle, mayalı hamurlardan yapılan etli pideler, ekmek ve pide 

karışımı bir çeşit olarak bilinmektedir. İç ya da harç olarak, kuşbaşı ya da zırhta 

çekilmiş kıyma olarak hazırlanabilmenin yanında, mevsimine göre domates ya da 

salçayla terbiye edilmektedir.  Geleneksel odun ateşiyle pişirilmektedir. Etli ekmek 

çeşitleri, Konya etli ekmeği, Kastamonu etli ekmeği olarak farklı yörelerde yapıldığı 

görülmektedir (Halıcı 2001). Etli ekmek, pide gibi tanımlansa da hamurun ince 

olması, kenar işleminin yapılmaması ile standart pideden ayrılır. Mayalı olması ve 

büyüklüğü ve uzun şekliyle de lahmacundan farklılaşır. Bu nedenle ayrı bir katıklı 

pide çeşidi olarak bilinir.  
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YÖNTEM 

Türkiye’deki pideler, lahmacunlar ve etli ekmekler üzerine yapılan bu çalışmada 

nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi, sosyal bilimler 

alanında pek çok yeni yöntemleri bu anlayış altında geliştirme kolaylığı nedeniyle 

ve belli kuramsal ya da kavramsal alt yapısı olmayan konulara dayanak sağlamak 

amacıyla uygulanan bir tüme varım yöntemidir.  

Nitel araştırma;  gözlem, görüşme deneysel yöntem,  betimleme yöntemi, içerik 

analizi, yöneylem araştırması, ikincil verilerin değerlendirilmesi ve doküman ana-

lizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal 

ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir süre-

cin izlendiği aşamalardan oluşur. Nitel araştırmada çok bilinen bir veri toplama 

yöntemi olan doküman analizi ya da incelemesi ise bir alanda kabul görmüş temel 

eserler veya ilgili alandaki çeşitli evraklar ve notlar üzerinden yapılan analizleri 

kapsar. Zaman ve paradan tasarruf, uzun bir zaman kesitinde meydana gelen sü-

reçleri incelemeye izin veren, güvenilir bir yöntemdir.  Bu araştırmada verilerin 

toplanmasında, doküman analizinden yararlanılmıştır. Bu amaçla ilgili web sayfa-

ları ve alandaki temel üç kitap araştırma kapsamında incelenmiştir. Web sayfaları-

nın seçilmesinde, pide tariflerinin en az 100 kez okunmuş olmasına dikkat edilmiş-

tir. Kitap olarak da Urfa’da Pişen Bize Düşer (Soran ve Soran, 2009),  Konya Yemek 

Kültürü ve Konya Yemekleri (Halıcı 2006),  Osmanlı Mutfağı (Şavkay 2000)  yemek 

kitabı ( Koz 2008) en kapsamlı pide tariflerine yer vermesi ve yakın tarihli olması 

nedeniyle seçilmiştir. Ayrıca, bu kitaplar, Alfa Yayıncılık, Şekerbank Yayıncılık, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanmış alanında iyi bilenen çalışmalar-

dır. Kitapların yazarları da yine bu alanda bilinen önemli şahsiyetlerdir. Kitaplar, 

Munise Yetkin Soran, Halil Soran, Nevin Halıcı, Tuğrul Şavkay, Mehmet Sabri Koz 

gibi üstatlar tarafından yazılmıştır. 

Çalışma alanı olarak kabul edilen iki farklı (online ve kitap) doküman üzerinden 

pidelerle ilgili tariflerin incelenmesi 1 Aralık–4 Şubat 2015 tarihleri arasındaki 

yaklaşık iki aylık bir süre zarfında tamamlanmıştır. Kayıtlar manuel olarak yapıl-

mıştır. Bu kapsamda, pidelerle ilgili yemek kitaplarından beş adet, web   sitesinden 

47 adet olmak üzere toplam 52 adet içli pide tarifi incelenmiştir. Lahmacunla ilgili 

yemek kitaplarından yedi adet, web sitesinden beş adet toplam 12 adet lahmacun 

tarifi incelenmiştir. Etli ekmekle ilgili yemek kitaplarından beş adet, web sitesinde 

sekiz adet toplam 13 adet tarif incelenmiştir. Değerlendirmeye alınmak üzere be-

lirlenen bu toplam 77 tarif,  aynı zamanda değerlendirmelerin yapılacağı üç alanı 

da işaret etmektedir. Bu grup başlıkları şunlardır:   

• Pide, 
• Lahmacun ve 
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• Etli ekmek. 

 

Tariflerin değerlendirilmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır. İçerik analizi; 

algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya kon-

masından, bilginin direk analizinin yapılması ve bilgilerin ölçme ile ilgili bir duru-

mun olması durumunda sayılarla ifade edilmesini gerektirmektedir. İçerik anali-

zinde sözel değerler rakamsal olarak da kodlanarak sayısallaştırılabildiğinden nitel 

araştırma yöntemleri içerisinde önemli bir yere sahiptir (Şimşek 2012). İçerik 

analizi kapsamında yapılan taramalarda çeşitli anahtar kavramlar kullanılmıştır. 

Anahtar kavramların belirlenmesinde ilgili alandaki öncül çalışmalardan yararla-

nılmıştır.  Bu amaçla, yapılan incelemelerde gastronomi unsurları (Hatipoğlu ve 

Batman 2014 s.218), yemek faktörleri, (Maviş 2003) mutfak değerlendirme faktör-

leri (Türkan 2005; Özdemir 2010 s. 218 ) ile ilgili 10 temel boyutun kullanıldığı 

görülmüştür. Bu nedenle, ilgili yemek tariflerine ait içerik analizlerinin, belirlenen 

bu boyutlar olarak kodlanmasına karar verilmiştir. Kodların ya da anahtar kavram-

ların seçili dokümanlar üzerinden taranması, kayıt altına alınması ve değerlendi-

rilmesi işlemleri manuel olarak yapılmıştır. Belirlenen kodlar/anahtar kavramlar 

şunlardır: 

• Yöre ya da bölge adı,   

• Yöresel olarak eklenen önemli malzemeler,  

• Kullanılan harç malzemesi, 

• Hamurun özellikleri,  

• Pidenin şekli,  

• Pidenin büyüklüğü, 

• Pidenin pişirme şekli, 

• Pidenin pişirme ısısı, 

• Pidenin pişirme süresi,  

• Pidenin servisi.  

 

TÜRKİYE’DEKİ PİDELER ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Türk mutfak kültüründe geçmişten günümüze kadar önemli bir yere sahip olan 

pide, lahmacun ve etli ekmek gibi yemeklerin araştırıp, tanıtılması ve orijinal şe-

kildeki üretim ve sunumlarının gelecek nesillere aktarılması günümüz gastronomi 
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alanına katkı açısından önem arz etmektedir. Bugün, farklı yiyecek içecek işletme-

lerinde yapılan ve sunulan pide ve pide çeşitlerinin Türkiye çapında nasıl bir dağı-

lım gösterdiği, nasıl hazırlandığı ve pişirildiği gibi konuların araştırılıp sunulması,  

ilgili alan yazına katkı sağlama yanında, sektördeki işletmelerin de konuya dikkati-

ni çekmesi açısından önemlidir. Bu çalışmayla ayrıca,  pidenin geçmişten günümü-

ze kadar olan gelişme aşamalarının ortaya koyulmasına da çalışılmaktadır.  

Çalışma, yöntemde detaylı olarak bahsedilen bazı seçili kaynakların taranması 

şeklinde yürütülmüştür. Çalışmada, Türkiye’deki pide çeşitleri nelerdir? Bunların 

özellikleri ve bölgesel dağılımları nasıldır? Sorularına cevap aranmıştır. Bu bilgile-

re dayanarak Türkiye’de pideciliğin daha profesyonel hale gelmesi ile ilgili önerler 

geliştirilmesi yanında, şimdiye kadar geleneksel olarak korunmuş pidenin, yöresel 

değerlerle nasıl farklılaştığına da dikkat çekilecektir. Bu amaçla elde edilen bilgile-

re ve konuyla ilgili yorumlara aşağıda başlıklar altında sunulmaktadır. 

İçli Pidelerle İlgili Bilgiler   

Çalışma kapsamında,  toplam 52 adet içli pide çeşidi belirlenmiştir. İncelenen pide-

ler ve özelikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Pidelerle ilgili bulgular değerlendirildi-

ğinde, toplam 19 pide çeşidinin Karadeniz Bölgesi’nde, Trabzon, Samsun ve Bafra 

illerinde üretildiği anlaşılmıştır. 17 pide çeşidi İç Anadolu Bölgesi’nde Eskişehir, 

Ankara, Konya ve Kayseri illerinde, 10 pide çeşidi Ege Bölgesi’nde Aydın, İzmir ve 

Denizli illerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise 6 pide çeşidi Şanlıurfa, Gazi-

antep, Hatay ve Diyarbakır illerinden kaydedilmiştir. Kısacası, harç ya da içli olarak 

hazırlanan çok sayıdaki pide çeşidi Türkiye’nin pek çok ilinde yapılmakta ve tüke-

tilmektedir. Tarama yapılan kaynaklara göre en fazla pide çeşidi Karadeniz Bölge-

si’ndedir.  Pideler harcına göre peynirli, kıymalı, kuşbaşılı, kuşbaşılı-yumurtalı, 

sucuklu, sucuklu-kaşarlı,  pastırmalı, pastırmalı-kaşarlı, sebzeli, (pırasalı, domates-

li, enginarlı, patatesli, mantarlı, patlıcan, zeytinli, ıspanaklı),  peynirli-cevizli,  salça-

lı, kaşarlı, cevizli- kıymalı, tahinli, şekerli, tavuklu, sosisli olmak üzere 17 çeşit ola-

rak belirlenmiştir.   
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Tablo 1: İçli Pidelerle İlgili Bilgiler     

                                                                                 
1Boyutlar: 

 Küçük boy: en fazla 25 cm  
 Orta boy: 30 cm  
 Büyük boy: 40 cm   + 

22 Süre 
 Kısa süreli pişirme: 10 dakika 
 Orta süreli pişirme: 10-25 dakika 
 Uzun süreli pişirme: 25 dakika ve üzeri 

 

Bölge Sa-
yı 

Harcın Özelliği Hamurun 
Özelliği 

Şekli Ve 
Büyüklü-

ğü1 

 

Pişirme-
si 

Pişirme 
Isısı 

 

Pişirme 
Süresi2 

 

Servisi  

Karadeniz 
Bölgesi 

19 - Tereyağı ve köy 
peyniri 

- Tahin  

- Koyun kıyması ya 
da kuşbaşı,   

- Yumurta  

- Ceviz  

salça, biber, 
soğan, tuz 

Mısır unu, 
doğal 
maya, un, 
su, tuz 

Uzun, 
kapalı, 

40 cm, 
büyük boy  

Odun 
fırınında 

200°C 15 dakika 

Orta süreli 
pişirme  

-Sabah, 
tahinli 
ve 
peynirli 
pide çay 
ile  

 

-Öğlen, 
akşam 
ayran ve 
mevsim 
yeşillik-
ler ile 

İç Anadolu 
Bölgesi  

17 - Dana kıyması   

- Pastırma 

- Kaşar 

- Sucuk 

  salça, biber, 
soğan,  tuz 

Doğal 
maya, un, 
su, tuz 

 

-Uzun, açık 
30 cm orta 
boy  

 

-Yuvarlak, 
kapalı 
(cantık) 25 
cm, küçük 
boy 

 

-Odun 
fırında 

 

 

-Saç 
üzerin-
de 

-200°C 

 

 

-250°C 

-15 dakika 
orta süre 

 

-20 dakika 
orta süreli 
pişirme 

 

Öğlen 
ve 
akşam 
ayran ve 
mevsim 
yeşillik-
leri ile 

 

Ege 
Bölgesi 

10 - Dana kıyması  

- Tavuk 

-  Sucuk 

 - Sosis 

-  Mevsim sebze-
leri (enginar, 
patlıcan, patates, 
pırasa, ıspanak 
vb.) 

salça, biber, 
soğan, ,tuz 

Yaş maya, 
un, su, tuz 

 

Uzun, açık, 
25 cm, 
küçük boy   

 

 

Elektrikli 
fırında 

300 °C
  

30 dakika 
uzun süreli 
pişirme  

-Sabah 
patatesli 
pide çay 
ile  

-Öğlen 
ve 
akşam 
ayran, 
mevsim 
yeşillik-
ler ile  

Güneydo-
ğu Anado-
lu Bölgesi  

6 -Koyun kıyması, 
kuyruk yağı, 
soğan, kırmızıbi-
ber, karabiber, 
salça,  tuz 

Şeker, tuzsuz 
peynir (şekerli 
pidede)  

 Mayasız 
hamur,un, 
su, tuz 

Uzun, açık 
20 cm, 
orta boy  

Odun 
fırınında 

300 °C 15-20 
dakika 
Orta süreli 
pişirme 

Öğlen 
ve 
akşam 
ayran ve 
mevsim 
yeşillik-
leri ile 

Toplam  52        
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Pidelerin yapımında bölgesel farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin,  Karadeniz 

Bölgesi’nde pideler genellikle, koyun kıyması, doğal köy peyniri, doğal tereyağı 

kullanılarak ve kapalı şekilde yapılmaktadır.  İç Anadolu Bölgesi’nde yapılan pide-

lerin yöresel olarak çok farklı bir özelliği olmadığı (standart pide) görülürken, Ege 

Bölgesi’ndeki pidelerde ağırlıklı olarak sebze kullanıldığı ve az yağlı tercih edildiği 

dikkat çekmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hazırlanan pidelerin kıyma 

ve kuyruk yağı dışında, yöresel tuzsuz peynirle veya peynir ve şekerle hazırlandığı 

da görülmüştür.  Bu bölgede pide yerine lahmacun kültürünün daha çok tercih 

edildiği kayıt edilmiştir. 

Taramalar,  pide yapımında, lokantalarda yaş maya kullanıldığını, evlerde yapı-

lan pidelerde ise doğal mayanın(ekşi maya)  tercih edildiğini göstermektedir. Ka-

radeniz Bölgesi ve iç Anadolu Bölgesi’nde yapılan pidelerin hamurunda doğal maya 

(ekşi maya) hamuru kullanılırken Ege Bölgesi’nde ağırlıklı olarak yaş maya (paket) 

kullanılmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise hamur mayasız olarak hazır-

lanmaktadır.  

Pideler kullanılan fırınlar ve pişirme yöntemleri bazında incelendiğinde, Ege Böl-

gesi’nde şehirleşme, yapılaşma ve apartman altı mekânlarda pide fırınlarının baca 

sorunu olmaması için genellikle elektrikli fırınların kullanıldığı görülmüştür. Kara-

deniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde pideler genellikle odun fırı-

nında pişirilirken, İç Anadolu Bölgesi’nde bir pide çeşidi saç üzerinde yuvarlak 

kapalı şekilde pişirilmektedir. Odun fırınında pideler 15-20 dakika gibi kısa bir 

sürede pişirilirken, elektrikli fırınlarda bu sürenin 30 dakikaya kadar çıktığı gö-

rülmüştür. 

Pideler sıcak olarak mevsim yeşillikleri, ayran veya soğuk içeceklerle birlikte 

servis edilmektedir. Soğuk olarak servis edilen pideler ise tahinli, şekerli pide tür-

leridir. Bu pideler genellikle sabah kahvaltısında servis edilir. Genellikle Ege Bölge-

sinde yapılan patatesli peynirli vb. börek türü pidelerin sabah kahvaltılarında pata-

tesli, peynirli vb. börek türü pidelerin de servis edildiği görülmektedir. 

Lahmacunla İlgili Bilgiler  

Araştırma kapsamında, harç ve büyüklüğü itibariyle farklılaşan toplam 12 adet 

lahmacun çeşidi belirlenmiştir. İnceleme sonuçlarına Tablo 2’de yer verilmektedir.  
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Tablo 2. Lahmacunlarla İlgili Bilgiler 

      

Tablo 2’e göre toplam sekiz lahmacun Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Şanlıur-

fa, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Kilis ve Nizip illerinde üretilmektedir. Diğer lah-

macun çeşitleri ise İç Anadolu Bölgesi’nde Konya, Kayseri ve Eskişehir illerinde 

üretilmektedir.  Kaynak taramaları sonucunda, lahmacunun ağırlıklı olarak Güney-

doğu Anadolu Bölgesinde tüketilen yiyecek olduğu ve genellikle odun fırınında 

pişirildiği tespit edilmiştir. Lahmacunun harcının ise yöresel olarak farklılaştığı; 

genellikle koyun kıyması kullanılmakla beraber, bazı yerlerde kuyruk yağı, karabi-

ber, isot, salça, soğan veya sarımsak (Gaziantep yöresinde) kullanıldığı belirlenmiş-

                                                                                 
3Boyutları  

 Küçük boy: 10 cm  
 Orta boy: 20 cm   
 Büyük boy: 30 cm  

44 Süre 
 Kısa süreli pişirme: 10 dakika  
 Orta süreli pişirme: 10-25 dakika 
 Uzun süreli pişirme: 25 dakika ve üzeri 

 

BÖLGE 

 

Sa-
yı  

HARCI 

 

HAMU-
RUN 

ÖZELLİĞİ 

 

ŞEKLİ VE 
BÜYÜKLÜĞÜ3 

PİŞİRMESİ 

 

PİŞİRME 
ISISI4 

PİŞİRME 
SÜRESİ 

SERVİSİ 

 

Güney-
doğu 
Anado-
lu 
Bölgesi  

8 Koyun 
kıyması, 
kuyruk 
yağı, 
sarım-
sak, 
soğan, 
isot, tuz 

 

Mayasız 
hamur, un, 
su, tuz 

 

 

-Yuvarlak orta 
boy  

30 cm, çapı 
büyük boy 

-Fındık lahma-
cun, yuvarlak, 
10 cm, orta 
boy,  

Odun fırının-
da  

250 °C 10 dakika 
kısa süreli 
pişirme  

Öğlen ve 
akşam 
ayran ve 
taze nane, 
limon, turp 
maydanoz 
ile dürüm 
yapılarak  

İç 
Anado-
lu 
Bölgesi  

4 Dana 
kıyması, 
salça, 
biber, 
soğan, 
tuz 

Doğal 
maya, un, 
su, tuz 

 

Yuvarlak 

30 cm,  çapı 

Büyük boy  

-Odun 
fırınında  

 

 

-Elektrikli 
fırında 

-250°C 
Odun 
fırın 

 

 

-350°C 
Elektrikli 
fırında 

 

-10 dakika 
kısa süreli 
pişirme 

 odun 
fırında 

  

-15 dakika 
orta süreli 
pişirme 
elektrikli 
fırında  

Öğlen ve 
akşam 
mevsim 
yeşillikleri 
ayran ile 

TOP-
LAM 

12         
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tir.  Ayrıca, lahmacun hamurunun ince açılmakta ve yuvarlak (25-30 cm çapında) 

olarak şekillendirilmektedir.  

Orijinal lahmacun tariflerinde maya kullanılmaması önerildiğinden, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’ndeki lahmacunlarda maya kullanılmaması dikkat çekmektedir. 

Oysa İç Anadolu Bölgesi’nde yapılan lahmacunlarda yaş maya kullanılarak hamur 

kabartılmakta, elektrikli fırınlarda pişirilmektedir. Dolayısıyla, İç Anadolu’da yapı-

lan lahmacun içli pideye yakın lezzette olmaktadır. 10 cm çapında yapılan (fındık) 

lahmacunlar ise ordövr veya ara sıcak servisinde kullanılmaktadır.  Lahmacunların 

hamurunun ince olmasında dolayı 10 dakika doğrudan harlı ateşe maruz kalmadan 

odun fırınında kısa sürede pişirilmesi gerekmektedir. Elektrik fırınlarda bu süre 15 

dakikaya çıkmakta ve fırın ısısı daha fazla olmaktadır (350 °C ) Yöresel olarak bu 

bölgede lahmacunlar sıcak olarak öğle veya akşam yemeklerinde ayran, maydanoz, 

limon, turp, isot, karabiber, taze nane ve taze sarımsak ile dürüm yapılarak servis 

edilmektedir.  

Etli Ekmeklerle İlgili Bilgiler  

Taramalar sonucunda, etli ekmeklerle ilgili toplam harç ve şekil yönüyle farklılaşan 

13 adet farklı çeşit tespit edilmiştir. Derlenen bilgiler Tablo 3’te görülmektedir. Bu 

tablo göre beş etli ekmek çeşidi İç Anadolu’da Konya’da üretilirken; sekz etli ek-

mek çeşidi Karadeniz Bölgesinde Kastamonu, Trabzon ve Bafra illerinde üretilmek-

tedir.  Yöresel yapımları dikkate alındığında, etli ekmeklerin de ekmek hamuru, 

mayası, formu ve iç malzemesi bakımından birbirinden farklı olduğu (Tablo.3) görül-

müştür.    

İç Anadolu etli ekmeği ile Karadeniz etli ekmeğinin en büyük farkı iç harcı kulla-

nım şeklidir. Konya’da özel olarak zırhta çekilerek kıyma haline getirilmiş et kulla-

nılırken, Karadeniz’de küp şeklinde doğranmış et parçalarıyla iç harcı hazırlan-

maktadır. Bir diğer farklılık; Karadeniz Bölgesi’nde etli ekmeğin hamuru doğal 

(ekşi)  maya kullanılarak yapılırken, İç Anadolu Bölgesi’nde ağırlıklı olarak yaş 

(paket) maya kullanılmasıdır. İç Anadolu Bölgesi’nde etli ekmek, olarak en fazla 1,5 

m uzunluğunda yapılıp, odun fırınında en az 15 dakikada pişirilirken, Karadeniz 

Bölgesi’nde daha kısa, bir m olarak yapılmakta ve daha kısa sürede pişirilmektedir. 

Ayrıca, İç Anadolu Bölgesinde saç üzerinde 30 dakikada pişirilen, hamuru yuvarlak 

ve kalın açılan farklı bir etli ekmek çeşidi de (cantık) bulunmaktadır. Her iki bölge-

de de etli ekmeğin öğlen ve akşam yemeklerinde sıcak olarak ayran veya mevsim 

yeşillikler ile servis edildiği görülmektedir.  

 

 

 



Araştırma Bildirileri 

 

 

 

89 

Tablo 3.   Etli Ekmeklerle İlgili Bilgiler  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Türkiye’nin tüm illerinde üretimi gerçekleştirilen pide, lahmacun ve etli ekmek 

uzun yıllardan beri Türk toplumunun sabah, öğlen ve akşam yemeklerinde önemli 

besin maddeleri arasında yer almakta hatta düğünlerde, mevlitlerde ve özel gün-

lerde ikram olarak sunulmaktadır. Bölgelerin kültürel tanıtımlarında, mutfak kül-

türü kapsamında sıkça bahsedilen pideler, lahmacun ve etli ekmekler yörelerin 

kişiliğini oluşturmuş gastronomik öğeler arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, 

pide, lahmacun ve etli ekmeğin genel özelliklerinin belirlenmesi yanında, hangi 

bölgeye ait olduğunun tespitine de çalışılmıştır. Yapılan literatüre dayalı değerlen-

dirmeler, pidenin yüzyıllar öncesinden Anadolu topraklarında bilinen bir yemek 

olduğunu göstermektedir.  Katıksız olarak hazırlanan bazlama, lokma ve tava pide-

si gibi hamur işlerinin de pide kapsamında yer alması, pidenin Türk mutfağındaki 

önemsenmesini göstermesi açısından dikkate değerdir. Yine tanımlamalar, yemek 

olarak bilinen pidenin mutlaka harçla hazırlanmış olmasına işaret etmektedir. Bu 

nedenle, bu amaçla yapılacak sonraki çalışmalarda katıksız pidelerin, pideye ben-

                                                                                 

 
6Süre 

 Kısa süreli pişirme: 10 dakika ve altı 

 Orta süreli pişirme: 10-25 dakika 

 Uzun süreli pişirme: 25 dakika ve üzeri 

 

 
 

 

Bölge Sa
yı 

Harcı Hamurun 
Özelliği 

Şekli Ve 
Büyüklüğü5 

Pişirmesi 

 

Pişirme 
Isısı6 

Pişirme 
Süresi 

Servisi 

 

Kara-
deniz 
Bölge-
si  

8 Koyun 
kıyması, 
biber, 
domates, 
soğan, tuz 

Doğal 
maya, mısır 
unu, un, su, 
tuz 

Uzun, açık, 1 
m  

Odun 
fırınında 

250 °C 20 dakika, 
orta süreli 
pişirme  

Öğle ve 
akşam 
ayran ve 
mevsim 
yeşillikler 
ile  

İç 
Ana-
dolu 
Bölge-
si  

5 Dana  

Kuşbaşı 
(zırhla 
çekilmiş)  

salça, 
domates, 
biber, 
soğan tuz 

Yaş maya  
(paket), un, 
su, tuz 

-Uzun, açık, 
1 m 

 

-1,5 m 
çapında 
yuvarlak 

-Odun 
fırınında 

 

 

-Saç 
üzerinde 

-250  °C 

 

 

-200 °C 

-25 dakika, 
orta süreli 
pişirme  

 

-30 dakika, 
uzun süreli 
pişirme 

Öğle ve 
akşam 
ayran ve 
mevsim 
yeşillikler 
ile 

TOP-
LAM 

13         
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zer yemekler ya da ekmekler kategorisinde ele alınması önerilebilir. Bu nedenle, 

bu araştırma, katıklı olarak hazırlanan pidelerin incelenmesine karar verilmiştir. 

Türk mutfağında pide kategorisinde yer alan içli pideler, lahmacunlar ve etli ek-

mek çeşitleri bu bağlamda ele alınmıştır.   

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Bu 

amaçla, toplam 47 adet web sitesi ve 5 kitapta yer alan toplam 77 adet pide tarifi 

incelenmiştir. İncelemeler sırasında, öncellikle içli pide, lahmacun ve etli ekmeğin 

yapılışı ile ilgili tariflere bakılmıştır. Bu tariflere bağlı olarak, pide yapımında kul-

lanılan hamur, harç, pişirme süresi, fırın özellikleri yanında, pidenin şekli de değer-

lendirilmiştir.  Sonra, pidelerin yapıldığı bölge ve illere göre dağılımına bakılmıştır. 

Pidenin en fazla üretildiği iller; Trabzon, Bafra, Samsun, Aydın, Konya, Eskişehir, 

Ankara, İzmir, Denizli, Şanlıurfa, Gaziantep Hatay ve Diyarbakır olarak belirlenmiş-

tir. Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır ve Kilis illeri ise lahmacunun, Konya, 

Kastamonu ve Trabzon etli ekmeğin en çok üretildiği illerdir. 

Değerlendirmeler kapsamında, 52 çeşit içli pide, 12 çeşit lahmacun ve 13 çeşitte 

etli ekmek tarifine ulaşılmıştır. İncelenen tarifler ve bölgeler itibariyle pide, lahma-

cun ve etli ekmeğin Türkiye’nin tüm illerinde yapıldığı söylenebilir. Pidelerin sık-

lıkla odun fırını kullanılarak yapıldığı, uzun ve kapalı şekilde hazırlandığı, harcında 

et, kıyma, beyaz peynir, sucuk, pastırma, kaşar ve çeşitli sebzelerin kullanıldığı 

görülmüştür. Lahmacun, Türkiye’nin her yöresinde yapılmakla birlikte, araştırma 

sonucunda, Güneydoğu Anadolu bölgesine ait bir pide çeşidi olduğu kanaatine 

ulaşılmıştır. Mayasız hamurla hazırlanan lahmacunun harcında; koyun kıyması, 

kuyruk yağı,  isot, sarımsak ve soğan kullanılmakta ve odun fırınında pişirilmekte-

dir. Bu bağlamda, etli ekmeğin de farklı şekillerde hazırlandığı, örneğin,  Kastamo-

nu ilçesinde saç üzerinde piştikten sonra arasına et konularak yenildiği, Konya’da 

ise ince hamur yapılarak pide gibi odun fırında pişirildiği saptanmıştır.  

Sonuçta, başlangıç dönemlerinde ekmek olarak tüketilen pidenin, zamanla bir 

yemek çeşidi olarak farklı yöre mutfaklarında önemli hale geldiği söylenebilir. 

Türk mutfağının önemli zenginliklerinden olan pidenin, yapımında kullanılan ha-

mur, iç harcı ve servisinin yöresel özelikler dikkate alınarak hazırlanmış standart 

reçete tariflerine ihtiyaç bulunmaktadır. Standardizasyon eksikliği ve belgelendi-

rilmeme zaman içinde pide çeşitlerinin orijinalliğinin bozulmasına ve ayrıntılarda 

gizli olan lezzetlerin kaybolmasına yol açacaktır. Özellikle, İstanbul gibi büyük 

şehirlerde hazırlanan pidelerin yöresel tarif ve malzemelere bağlı kalarak üretil-

mesi ve adlandırılması bu kültürün taşınmasında önemlidir. Yapılacak standardi-

zasyonla, aynı malzemelerin kullanılması yanında,  pidenin ait olduğu yöreler dı-

şında farklı yöntemlerle hazırlanmasını da önleyecektir. Ayrıca, pidenin ait olduğu 

yöre dışındaki başka bir yerde üretilmesi durumda, mümkün olduğu kadar değişik-

lik yapılmaması, yapılan küçük değişikliklerin ise müşteriye anlatılması ve pidenin 
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orijinal ismi ile sunulmasına da dikkat edilmesi gerekmektedir. Bafra pidesi ve 

Kayseri cıvıklı pidesinde gibi.  Görüldüğü üzere Türkiye’de yapılan pide çeşitlerinin 

patenlerinin alınması, bu pidelerin kaliteli üretimi yanında, sürdürülebilirliği açı-

sından da önemlidir. Böylece, değişik yörelerde hazırlanan pidelerin belli bir stan-

dardı sağlaması kolaylaşacak ve kalitesi kontrol altında olacaktır. 

Türk mutfağına özgü bu yemeklerin aslına uygun reçetelerinin korunması için 

meslek liseleri ve turizm meslek liselerine konuyla ilgili uygulamalı ve teorik ders-

ler konulması (pidecilik gibi) yanısıra,  halk eğitim ve çıraklık merkezlerinde genel 

yiyecek içecek ustalık belgesi yerine ayrıca, pidecilik sertifikası verilmesi düşünü-

lebilir. İstanbul, Ankara, Bodrum, Gaziantep, Şanlıurfa, Aydın, Kastamonu, Konya 

ve Bafra gibi illerde ise pidecilikle ilgili özel kurs merkezlerinin açılması teşvik 

edilmelidir.  

Pidelerin yapımında kullanılan malzemelerin doğal olması, hamurunun mayasız 

ya da en azından doğal maya( ekşi maya)  ile karılması, odun fırınında pişirilmesi 

ve doğal yeşilliklerle, ayranla servis edilmesi önemlidir. Doğallıktan uzaklaşarak, 

pidelerin hazır mayalarla, elektrikli fırınlarda hızlı pişirilmesi ve gelişi güzel su-

nulması zaman içinde geleneksel pidecilikten uzaklaşarak, fastfood yemek anlayı-

şına kaymayı ve yozlaşmayı da beraberinde getirecektir. Piyasadaki çeşitli pidele-

rin bu geleneksel yapı bozulmadan,  seri ya da hızlı olarak üretilmesi, bu yemek 

çeşidinin yaşatılması bakımından gerekli bir konu olarak işletmeciler ve yönetici-

ler tarafından dikkate alınmalıdır. Ayrıca,  pidenin yapıldığı ve kendi pidesine ve 

kendi damak zevkine sahip çıkması gereken yerel halka da bu konuda önemli gö-

revler düşmektedir.  
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ÖZ 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye turizmin markalaşma sürecinde ulaştığı noktayı inceleyerek, 
Antalya kent merkezindeki doğal yapıların ve açık yeşil alanların incelenmesi yoluyla Antal-
ya kent merkezinin marka gücü ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ele alınma gerekçesi, 
Antalya’daki turizm potansiyellerinin, kent merkezli markalaşma çalışmaları ile daha da ar-
tacak olmasıdır. Bu amaçla, marka kavramı ve markalaşmanın ilkeleri belirtilmiş, doğal çev-
renin ve açık yeşil alanların marka kent oluşturma sürecindeki etkileri, daha önce yapılan 
çalışmalar referansı ile incelenmiştir. Antalya şehrindeki kişi başına düşen açık ve yeşil alan 
metrekare sayıları, dünyadaki markalaşmış diğer kentler ile karşılaştırılmış, bu değerler ışı-
ğında kent merkezli markalaşma kıstaslarının önemleri vurgulanmıştır. Sonuç olarak, Antal-
ya’nın kişi başına düşen açık yeşil alan metrekare birimleri, dünya marka kentlerine göre bir 
hayli düşük çıkmıştır. Kıyı turizmi ve arkeolojik turizm yoğunluklu Antalya kenti için alterna-
tif bir yön çizilerek, açık ve yeşil alanların kent merkezlerine sağlayacağı imaj, farkındalık, 
bilinirlik ve ekolojik olarak pozitif etkileri belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, EXPO gibi marka 
değeri taşıyan, yeşil alan odaklı, büyük ölçekli yeni projeler ile Antalya’nın “marka kent” 
olma sürecindeki önemi sonuç olarak belirtilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Marka kent, açık yeşil alanlar, kent imajı, EXPO 2016, Antalya. 

 

GİRİŞ  

Günümüzde teknolojinin gelişmesi, bilginin artması ve bununla beraber bilgi kirli-

liğin artması, bir ürüne, hizmete ve bunların potansiyel kuvvetine erişme nokta-

sında sıkıntı yaratmaktadır. Turizm fakülteleri, sosyal bilimler ve idari bilimler 

araştırmacıları bu potansiyele ulaşmak ve farkındalık oluşturmak için çalışmakta-

dırlar. İçinde bulunduğumuz zamanda pazarlamanın hızlı gelişimi tüketiciler için 

de gelişmiş, bilinçlenmiş ve beklentileri yükseltmiştir. Bu çalışma ile Antalya ölçe-

ğinde turizmin marka kent süreci içerisinde ulaştığı nokta ele alınarak, Antalya 

şehrindeki açık yeşil alanların kent markalaşması üzerindeki etkilerinin ölçülmesi 

amaçlanmaktadır. Antalya kentinin markalaşma süreci için daha önceki çalışmala-

ra bakılarak, açık yeşil alanların markalaşma üzerindeki potansiyel etkisinin ince-

lenmediği görülmüştür. Marka kent kavramı, kent markası oluşturmanın ilkeleri, 
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açık yeşil alanların kent markası oluşturma sürecindeki potansiyelleri gibi konular 

irdelendiğinde, bütünlüklü kavramlardan net ölçeğe kadar birçok soru ortaya çı-

kabilir. “Açık yeşil alanların turizme katkısı nedir? Açık yeşil alanlar, hangi kıstas-

lara göre turizme katkı sağlamaktadır? Kent markalaşması için hangi özellikleri 

barındırmalıdır?” gibi soruların cevapları için gereken yaklaşımlar analiz edilecektir.  

MARKA KENT KAVRAMI  

Tüketiciler için marka, bir ürünü tanımanın en kolay yoludur. Üründen memnun 

oldukları ve ihtiyaçlarını karşıladığı sürece, üründen kaçınmamalarına yardımcı 

olur. Marka ürünün menşeini gösterir, kalite güvencesi ve garantisini taşır (Çabuk 

ve Ar, 2006:63). Kent markalaşması, odak noktasında marka kimliğinin geliştiril-

mesi olan, ilgili kente ek çekiciliklerin kazandırılması sürecidir. Günümüzde, yerler 

arasındaki rekabet küresel nitelikli bir hal almıştır. Her nerede olursa olsun, tüm 

mekânlar bu rekabette ayakta kalabilmek için yeni yetenekler geliştirmelidirler. 

Birçok kent, özellikle kendisine ilişkin yeni bir imaj geliştirmek istemektedir (Rai-

nisto 2003). Şehirler, sahip oldukları üstyapı yatırımları, mimari vb. gibi fiziksel 

niteliklerle de farklılaştırılabilir. Ancak bu nitelikler kolaylıkla kopyalanabilir ol-

duklarından tüketiciyi her zaman ve yeterince motive etmekten uzaktır. (Hannam 

2004) 

Potansiyellerine kolay ulaşılabilen, yerli ve yabancı turist çekebilen, iklimsel, to-

pografik, yer altı kaynakları gibi özellikli değerlere sahip kentlere marka kent deni-

lebilir. Bu nedenle marka kente dair söz konusu özellikler farklı inceleme alanları 

kapsamında yeni araştırma gereksinimleri doğuracaktır. Bir kentin sosyolojik, 

ekonomik, kültürel ve mimari değerlerinin ele alınarak marka değerinin ortaya 

koyulması, o kentin daha verimli pazarlanmasına ve pazarlama konusunda ortaya 

çıkabilecek engellere karşı önlem alınmasına yardımcı olacaktır. 

MARKA KENT OLUŞTURMADA DOĞAL ÇEVRENİN KORUNMASI 

Turizm endüstrisi, doğal kaynaklara bağımlı bir sektör olması nedeni ile doğal 

çevrede meydana gelen değişikliklerden en fazla etkilenen sektörlerdendir. Türk 

turizminin özellikle kıyı turizmine dayalı olması sebebi ile deniz suyu ve plajların 

temizliğinin yanı sıra gürültü, toz ve trafikten kaynaklanan hava kirliliği, çarpık 

kentleşme, kıyı bölgelerinde görülen betonlaşma ve orman yangınları gibi unsurlar 

hedefleri yakından ve olumsuz etkileyen değişikliklerdir. Çevresel kaynaklarda 

görülen bu değişiklikler nedeni ile turizm endüstrisinde bir takım yeniliklerin ve 

değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Son yıllarda turizm işletmeleri tarafından 

çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı geliştirilmektedir. Doğal kaynakların sınırlı 

olması ve bu kaynakların dikkatli kullanımı gerektirmesi turizm işletmelerini de 

gerekli değişiklikleri gerçekleştirmeye yöneltmektedir (Çayır, 1995). Güneş enerji-
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sinin daha fazla kullanımı, sürdürülebilir tasarım ilkelerine uygun tasarlanmış otel 

tesisleri, yoğunlaşmayı önleyecek alternatif turizm bölgeleri oluşturmak gibi seçe-

nekler ile gerekli değişiklikler sağlanabilir.  

Dünyanın kabul görmüş ve marka olarak ün yapmış destinasyonlarına bakıldı-

ğında, doğal çevrenin ve özelliklerinin korunmuş olduğu, yeşille iç içe bir yaşamın 

sürdürüldüğü görülmektedir. Eiffel’e çıkan ya da şehri uçakla seyreden bir turist, 

şehrin yeşil doku ile kaplı olduğunu görmektedir. Ya da Londra, Barselona, Roma 

ve Milano içinde söylenebilecekler farklı değildir. Aynı durumun, Türkiye’nin çok 

az bir bölgesi haricinde geçerli olduğunu söylemek maalesef mümkün değildir. 

(Doğanlı 2006) 

AÇIK VE YEŞİL ALANLAR 

Açık alan kavramı, kent dokusunun önemli temel elemanlarından birisi olup, mi-

mari yapı ve ulaşım alanları dışında kalan açıklıklar veya boş alanlar olarak tanım-

lanmaktadır. Diğer bir deyişle, dış mekân üzerinde herhangi bir amaca göre yapı-

laşmanın olmadığı ve herhangi bir rekreasyon kullanımı için uygun potansiyel 

imkanı bulunan alanlar olarak algılanmaktadır. Örneğin su yüzeyleri, üzerinde 

bitkisel eleman bulunmayan veya çok sınırlı sayıda bulunan meydanlar ve ulaşım 

alanları açık alan olarak tanımlanmaktadır (Gül ve Küçük 2001).  

Yeşil alan kavramı ise, mevcut açık alanların bitkisel elemanlar (odunsu ve otsu 

bitkiler), ile kaplı veya kombine edilmiş yüzey alanları olarak tanımlanmaktadır. 

Bu tanıma göre her yeşil alan bir açık alan niteliğindedir. Ancak her açık alan yeşil 

alan olmayabilir. 23804 sayılı İmar Yönetmeliğinde, yeşil alan kavramı “Toplumun 

yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçeleri, dinlenme, gezinti, piknik, 

eğlence ve kıyı alanları toplamıdır. İnterpol ölçekteki fuar, botanik ve hayvanat 

bahçeleri ve bölgesel parklar da yeşil alan kapsamındadır” denilmektedir. Aktif 

yeşil alan kavramını ise kent ve mahalle parkı, çocuk bahçesi ve oyun alanlarının 

toplamıdır şeklinde tanımlamaktadır (Gül ve Küçük, 

 2001). Kent yerleşim planları incelendiğinde, kent içerisindeki açık-yeşil alanlar 

bazen belli planlar çerçevesinde bazen de plansız olarak kendiliğinden oluşabil-

mektedir. Her iki durumda da açık-yeşil alanlar, kentin topoğrafyası, jeomorfoloji-

si, iklimi, kentin politik ve mimari yapısı, en önemlisi de kent insanının sosyal, 

kültürel ve ekonomik yapısı bu konuda önemli rol oynamaktadır. Genel olarak yeşil 

doku sistemi iki ana kompozisyon içinde incelenebilir: (Yıldızcı vd. 1987) 

1-Dağınık Yeşil Alanlar: Kent içinde lekeler halinde ayrı ayrı büyük veya küçük 

birimler halinde yer alır. Dağınık yeşil alanlar sistemi daha çok arazi politikasından 

yoksun ve plansız gelişen kentlerde yaygındır.  
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2-Yeşil Bantlar Sistemi: Bu sistem kentin bölgelerini veya belli kısımları birleşti-

ren bantlar şeklinde bütünlük arz eden ve organik bir yeşil dokudur. Yeşil bant, 

kentin morfolojik, klimatik, jeomorfolojik, kent karakteri gibi pek çok etkenlere 

bağlı olarak zincirleme eksen, yıldız veya kama şeklinde olabilmektedir (Gül ve 

Küçük 2001).  

İnsanın sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamını sürdürmesi amacıyla, yeşil alan-

lara yönelik oluşturulan standartlar arasında çeşitlik görülmektedir. Her ülke ken-

di standartlarını, farklı gereksinimler doğrultusunda belirleyerek yaptıkları plan ve 

uygulama çalışmalarıyla bu standartları hayata geçirmektedirler (KAP 2006). 

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 18.12.1998 tarihli İmar Yönetmeliğindeki ise 

“toplumun yararlanması için ayrılan kent ve bölge parkları (dinlenme alanları), çay 

bahçeleri, çocuk bahçeleri, oyun alanları (semt spor sahaları), mesire alanları (pik-

nik ve eğlence alanları), özel işlevlere ayrılmış yeşil alanlar (fuar, lunapark, festival 

alanları, hayvanat ve botanik bahçeleri, kültür park) gibi alanlar aktif yeşil alan 

olarak nitelendirilmiştir. (Ortaçeşme 2000) 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Kent merkezi odaklı bir marka kent çalışması, şehrin kırsal bölgelerdeki özellikle-

rini teker teker markalaştırmaya çalışmaktan daha kolay ve hesaplıdır. Bu çalış-

manın amacı, Antalya kent turizminin açık ve yeşil alanlar potansiyeli ile beraber 

markalaşmada ulaştığı noktayı belirleyebilmektir. Antalya kenti için markalaşma 

sürecinde yapılan daha önceki çalışmalar, şehrin arkeolojik geçmişinin ve kıyı tu-

rizm potansiyelinin verimli kullanılması konularını kapsamaktadır. Bu gerekçe ile 

açık yeşil alanların kent markalaşması üzerindeki etkisi belirlenip, markalaşmış 

dünya kentleri ile Antalya’nın sahip olduğu açık ve yeşil alanlar karşılaştırılarak, 

imaj ve farkındalık yönünden yorumlanacaktır.  

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmada ilk olarak enstitüler, araştırma kurumları, meslek kuruluşları, makale, 

tez, internet vb. kaynaklardan, markalaşmış dünya kentleri ile Antalya ilindeki açık 

yeşil alanlar ile ilgili veriler ve Antalya için yapılan markalaşma çalışmaları dâhi-

linde bilgiler toplanmıştır. Elde edilen bilgi ve bulgulara dayanarak çalışmanın 

kuramsal çerçevesi oluşturulmuştur. Bu kuramsal çerçeveden hareketle Antal-

ya’daki ve dünya kentlerindeki açık yeşil alanların karakteristik özellikleri tespit 

edilerek, marka kent konusu üzerinde karşılaştırılabilir hale getirilmiştir. 

Araştırma verilerinden elde edilen bilgi ve bulgular sonucunda Antalya’daki açık 

yeşil alan potansiyelinin marka kent kavramı üzerindeki etkilerinin incelenmesi 

adına diğer kentlerin açık ve yeşil alan potansiyelleri karşılaştırılmıştır. Daha önce 
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yapılan çalışmalar, sosyolojik, işletme ve pazarlama tanım alanlarından karşımıza 

çıkmaktadır. Böylelikle açık yeşil alanların bu potansiyeller içerisindeki yeri ve 

önemi, peyzaj mimarlığı ana bilim dalı kapsamında incelenerek özgün nitelikli bir 

araştırma konusu ortaya çıkmakta ve sonraki çalışmalar için altlık oluşturmaktadır.  

ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI 

Antalya ölçeğinde markalaşma konuları kapsamında yapılan çalışmalar ele alındı-

ğında, destinasyon markalaşması, kentsel markalaşma süreci gibi başlıklarla oluş-

turulmuş tezler ve araştırma konuları göze çarpmaktadır.  

Bu örnekler içerisinde ilk olarak, “Antalya’nın Kentsel Markalaşma Süreci” çalış-

ması incelenmiştir. Bu çalışmada araştırma konusu olan kent markalaşması ile 

ilgili kuramsal çerçeve ve bunun bölgesel anlamda olumlu getirileri bulunmakta-

dır. Ayrıca, 29 Ağustos 2007 tarihinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya 

Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) taraflarının Antalya kentinin markalaşması çalış-

malarını yürütmek amacıyla bir protokol imzalanmasından bahsedilmiştir. İmza-

lanan protokol ile işbirlikleri hızlanmış, bu doğrultuda danışmanlık firması Beledi-

ye adına Antalya Manifestosu adı altında “Antalya Şehir Marka Planı” hazırlamıştır. 

Bu bağlamda 2007 yılında Antalya için imzalanan marka protokolü, Antalya'nın 

kentsel marka oluşum sürecini araştırmaya yöneltmiştir. Araştırma kapsamında 

Avrupa Birliği 6. Çerçeve Projesinde de ifade edilen kent markasına destek olabile-

cek Konyaaltı sahil projesi (Beachpark), Antalya’ya bu sahil projesinin etkileri ve 

Antalya’nın markalaşması temaları ele alınmış, bu konuyla doğrudan ilgisi olan 

kişilerle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Çalışma hem kent markası oluş-

turmada dikkat edilecek noktalara vurgu yapmış, hem de kendi içinde markalaş-

mada önemli bir role sahip olabilecek ancak bunu başaramamış bir örneğe dikkat 

çekmiştir. 

Turizmde Destinasyon Markalaşması ve Antalya Örneği doktora tezi incelendi-

ğinde, Doğanlı (2006) Antalya uygulama bölgesi olarak seçilmiş ve 520 turist üze-

rinde yapılan anket çalışması yoluyla Antalya bölgesinin marka gücü ölçülmeye 

çalışılmıştır. Sonuç olarak, Antalya’yı ziyaret edenlerin, %98,5’i, Antalya’nın marka 

olduğu fikrine katılmamakta, %93,7’si Antalya’nın alt yapı ve %67,5’i de, üst yapı 

problemi olduğu fikrine katılmakta, %81.9’u, herhangi bir fiyat eşitliği halinde, 

Paris vb. destinasyonları tercih edeceklerden oluşmaktadır. Anket çalışmasının 

sonuçlarına göre, Antalya destinasyonunun marka değerinin oldukça düşük olduğu 

gerçeğine ulaşılmıştır. Bundan dolayı, turizmde markalaşma çalışmalarının, mar-

kanın görünen yüzünden çok (ki onlarında belirlenmesi ihtiyaçtır), görünmeyen 

değerlerine yatırım yapılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  
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Açık ve yeşil alanlar konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde Antalya kenti-

nin aktif yeşil alan varlığının belirlenmesine yönelik ilk çalışma Ortaçeşme ve ark. 

(2000) tarafından yapılmıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi genelinde 391 adet 

aktif yeşil alan bulunmaktadır. Bu yeşil alanların temsil ettiği toplam yüzey 

3.300.000 m2 ‘ye yakındır. Kentteki yeşil alanların sahip olduğu bu toplam yüzey, 

kentin 2005 yılı tahmini nüfusuna bölündüğünde, Büyükşehir Belediyesi genelinde 

kişi başına 4.4 m2 aktif yeşil alanın düştüğü görülmektedir Yıldızcı (1987). Buna 

karşın Amerika’da kent düzeyinde açık-yeşil alan normu, genelde kent yoğunluğu 

250 kişi/ha (10 kişi için 400 m2 ) olması koşuluyla kişi başına 40 m2 kabul edil-

mektedir. New York, Paris, Kopenhag gibi kentlerde ise kişi başına 40 m2 den faz-

ladır. Ortaçeşme ve arkadaşlarına (2000) göre Antalya kenti yeşil alanları, kentsel 

yeşil alan fonksiyonları bakımından değerlendirildiğinde gerek planlamadan, ge-

rekse tasarım ve uygulamadan kaynaklanan bazı eksikliklerinin olduğu göze çarp-

maktadır. Planlamadan kaynaklanan en önemli sorun, kentin hazırlanan imar plan-

larının hiç birinde bir yeşil alan sistem öngörüsünde bulunulmamış olmasıdır. Bu 

durum diğer tüm konularda da sorunlara yol açan temel bir eksikliktir. Hâlbuki 

kentsel yeşil alan sistemleri 19 yy.’da geliştirilmiş ve 20. yy ’da birçok Avrupa ken-

tinde uygulanmış sistemlerdir. Antalya kentinin 20. yy’ın ikinci yarısında hazırla-

nan imar planlarının hiç birinde bir yeşil alan sistem öngörüsünde bulunulmaması, 

önemli bir planlama eksikliği olarak değerlendirilebilir. Antalya kentinin imar 

planlama sürecinde, ülkemizin diğer kentlerinde de görülen hatalı bir yeşil alan 

belirleme politikası izlendiği anlaşılmaktadır. Bu yaklaşım, yapı adası olarak kulla-

nıma uygun olmayan, informal, küçük yüzeyli arazi parçalarının ve hazineye ya da 

vakıflara ait arazilerin yeşil alan olarak belirlenmesidir. Bu tip birbirinden izole, 

kent dokusunda dengeli dağılmamış yeşil alanların kendilerinden beklenilen işlev-

leri yerine getirmeleri olası değildir. Uygulamadan kaynaklanan sorunlar ise yeşil 

alan tasarımlarına gerekli önemin verilmemesi; tasarımda estetik ve fonksiyonel 

ilkelerin yeterince göz önüne alınmaması; yeşil alanların yeterli altyapı ve üstyapı-

ya sahip olmaması; donatı elemanlarındaki kalite ve çeşitlilik sorunlarıdır. Antalya 

şehrinde kişi başına düşen 4.4 m²’lik açık ve yeşil alan miktarı, Paris, New York gibi 

kentlerin 40 m²’lik oranına nazaran oldukça düşük kalmaktadır. Antalya ilinin 

kırsal çevresinde bir hayli fazla olan bu yeşil alan potansiyeli, kent merkezi kapsa-

mında yetersiz kalmaktadır. 

Kent merkezinin markalaşması adına kent içerisinde ihtiyaç duyulan hoşgörü, 

rahatlık gibi sosyolojik anlamda ele alınan özellikler haricinde, ziyaretçilerin kali-

teli vakit geçirmesi ve yeşil dokunun getireceği pozitif etkiler düşünüldüğünde, bir 

kentin markalaşması konusunda açık ve yeşil alanlar, önem arz etmektedir. New 

York ve Paris marka kentlerinin açık ve yeşil alanlarının markalaşmış ve bilinirliği 

yüksek bölgeleri bulunmaktadır. Times meydanı, Eiffel Kulesi ve çevresi, Barselona  

şehrinin cadde ve sokak düzenleri, planlanmış, tasarım ilkelerine uygun ve uygu-
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laması titizle yapılmış potansiyellerdir. Antalya kent merkezinde, örneklenen po-

tansiyeller düzeyinde bir özellikli alanlar bulunmamaktadır.  

Bununla beraber, 10 Kasım 2012 tarihinde yayımlanan, 6358 sayılı Kanun ile 

EXPO 2016 Antalya organizasyonuna yönelik faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim 

Kurulu, EXPO Konseyi, Genel Sekreterlik ve Ofislerden oluşan EXPO 2016 Antalya 

Ajansı kurulmuştur. Antalya kent merkezine 22 km yakınlıkta ve 1121 dekarlık bir 

alanda gerçekleştirilecek bu organizasyon, ülke bahçeleri, tarım ve çevre müzesi, 

çocuklara yönelik eğitici, öğretici alanlar, restoranlar, kafeteryalar gibi kullanımla-

ra ev sahipliği yapacaktır. EXPO 2016 Antalya kentinin markalaşması için şehir 

merkezi odaklı bir çalışma kapsamında değerlendirilebilir. 100 ülke ve 30 ulusla-

rarası kuruluşun katılmasının öngörüldüğü EXPO 2016 Antalya’ya; yerli ve yabancı 

8 milyon ziyaret hedeflenmektedir.  

Kent merkezli markalaşma konularında alternatif turizm bölgelerinin oluşturul-

ması, kent merkezine nitelikli açık ve yeşil alanlar kazandırmak adına pozitif ge-

lişmelerdir. Antalya’nın arkeolojik turizm ve kıyı turizmi potansiyelinin yanı sıra, 

EXPO örneği ile açık ve yeşil alanların kent imajı, sosyal, kültürel, ekonomik ve 

şehrin tanınırlığı açısından oluşturduğu etki göz ardı edilemez şekilde büyüktür. 

Bu tür organizasyonlar, büyük ölçekli planlama ve tasarım çalışmaları gerektirdi-

ğinden, kişi başına düşen açık ve yeşil alan metrekare sayısı konusunda artışları da 

beraber getirecektir.  

SONUÇ 

Antalya kent imajı konusunda yapılan çoğu çalışmalar, sosyolojik ve pazarlama 

başlıklarında yoğunlaşarak tüketim odaklı bir yön izlemektedir. Marka kent olmak 

için şehirde olması gereken hoşgörü ve rahatlık ilkelerinin yanı sıra yeterli ve nite-

likli açık ve yeşil alanların bulunması gerekmektedir. Markalaşmış diğer dünya 

kentleri, kültürel, iklimsel, kuvvetli üst ve altyapı gibi özellikleri ile beraber tasa-

rım ilkelerine göre hazırlanmış ve titizlikle uygulanmış açık ve yeşil alanları ile ön 

plana çıkan şehirlerdir. Kent merkezi odaklı bir marka kent çalışması, o kentin 

kırsal bölgelerdeki potansiyellerini verimli hale getirecektir. Antalya ilinin kent 

merkezindeki markalaşmış değerleri ve bu konu ile ilgili yapılan protokoller, An-

talya’nın marka kent olma sürecinde yetersiz kalmıştır. Marka değeri taşıyan ve 

açık yeşil alan odaklı yeni projeler, kent merkezi imajını tazeleyen ve katma değer 

gösteren, ayrıca kişi başına düşen açık ve yeşil alan metrekare sayısında artış sağ-

layan çalışmalar olup, yerli ve yabancı ziyaretçilerin Antalya ili üzerindeki bilinirli-

ği ve farkındalığını artıracaktır. 

 



VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi 

 

100 

TEŞEKKÜR 

Çalışma kapsamında ve yoğun sürecinde desteğini ve bilgisini esirgemeyen başta 

ailem olmak üzere, meslektaşım Şeyma Yiğit’e teşekkürlerimi sunarım. 

KAYNAKÇA 

Doğanlı, B. (2006). Turizmde Destinasyon Markalaşması ve Antalya Örneği (Basılmamış Doktora Tezi) 
Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü 

Expo 2016 Antalya Ajansı Faaliyet Raporu (2014) 
http://www.expo2016.org.tr/Content/FaaliyetRaporuPDF/expo-faaliyet-raporu-020215.pdf 

Gül, A. ve Küçük, V. (2001). Kentsel Açık-Yeşil Alanlar Ve Isparta Kenti Örneğinde İrdelenmesi, Süley-
man Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 27-
48. 

Ortaçeşme, V., Karagüzel, O., Atik, M., Sayan, S. (2000). Antalya Kentinin Aktif Yeşil Alan Varlığı Üzerinde 
Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1): 11-22. 

Ortaçeşme V., Yıldırım E., Manavoğlu E. (2005). Kentsel Yeşil Alan Fonksiyonları Düzleminde Antalya 
Kenti Yeşil Alanlarına Bir Bakış, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, An-
talya, Cilt.2, ss.539-549 

Önder, S., Polat, A.T. (2012) Kentsel Açık-Yeşil Alanların Kent Yaşamındaki Yeri ve Önemi, Kentsel 
Peyzaj Alanlarının Oluşumu ve Bakım Esasları Semineri, Konya 

Yıldızcı, A.C. (1987). Kentsel Yeşil Alanlar, Yüksek Lisans Ders Notları, 1986, İstanbul. 

Yiğit, Ş. (2013). Açık ve Yeşil Alanların Deprem Bölgelerinde Potansiyel İşlevleri (Basılmamış Lisans 
Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

 

http://www.expo2016.org.tr/Content/FaaliyetRaporuPDF/expo-faaliyet-raporu-020215.pdf


VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi: 101-111,  
28 Nisan – 01 Mayıs 2016, Avanos, Nevşehir 

   Bütün hakları saklıdır 
ISBN: 978-605-65762-2-5  

 

 
Rekreatif Alan Gelişiminde Yerel Halkın Desteği: 

Eskişehir Kızılinler Örneği 
 

Kübra AŞAN 
Anadolu Üniversitesi, 
Açıköğretim Fakültesi 

E-posta: kasan@anadolu.edu.tr 
 

Merve DOĞAN 
Anadolu Üniversitesi 

Turizm İşletmeciliği, Doktora Öğrencisi 
(Wayne State University) 

Pazarlama, Ziyaretçi Araştırmacı  
E-posta: merve.dogan@wayne.edu 

 

 
ÖZ 
Çalışmada Sosyal Değişim Kuramı temelinde, Eskişehir’in gelişen açık alan rekreasyon alan-
larından olan Kızılinler Köyü’de yerel halkın rekreatif gelişime olan desteğinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Örnek olay şeklinde tasarımlanan araştırmada Nunkoo ve Ramkissoon’ın 
(2011) geliştirdiği toplum destek modeli kullanılarak 58 katılımcıyla yüz yüze anket çalışma-
sı gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler betimsel istatistiksel analize tabi tutulmuştur. So-
nuç olarak, algılanan fayda, algılanan maliyet, genel memnuniyet, kurumlara olan güven, 
gelişimi etkileme gücü ve mahalli koşullar boyutlarıyla incelenen yerel halk desteğinin orta 
düzeyde olduğu görülmüştür.  

Anahtar Sözcükler: Rekreasyon, Destinasyon geliştirme, Yerel Halk, Sosyal Değişim Kuramı, 
Eskişehir.  

 

GİRİŞ  

Kırsal alanlar, rekreasyon ve turizm aktiviteleri için giderek artan çekiciliğe sahip 

önemli alanlardır. Karmaşık yaşam şartları, yoğun ve stresli iş temposu, gitgide 

büyüyen ve kalabalıklaşan kentler ve daha pek çok faktör, insanları şehirden uzak-

ta kırsal alanlarda boş zamanlarını geçirmeye yönlendirmektedir. Özellikle, açık 

alan rekreasyonuna yönelik bu talep, kırsal çevreleri birer rekreasyon alanına 

dönüştürmektedir. Bu dönüşüm içinde hem etkileyen hem etkilenen özelliğiyle 

yerel halk, en önemli paydaşlardan biri olmaktadır. Dolayısıyla bir destinasyonun 

turistik ya da rekreatif amaçlı gelişimi için, desteğini ve katılımını sağlaması doğ-

rultusunda yerel halkın, tepkilerini ve tutumlarını anlamak oldukça önemlidir. 

Sadece bölgenin huzurunun korunması değil, yerel halkın tepkileriyle şekillenecek 

bir turistik ürününün de uzun dönemde canlı kalabilmesi için etkilerinin izlenmesi 

gereklidir (Faulkner ve Tideswell 1997: 3). 
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Literatürde turizmin etkilerini yerli halkın nasıl algıladığı, turizmin olumlu ve 

olumsuz etkilerine karşı geliştirdikleri tutumlar ve bu tutumların turizme katılma-

larına ve turizmin gelişmesi için desteklerine nasıl yansıdığı sıkça araştırılmıştır. 

Ancak bu “çalışmaların pek çoğu kuramsal temellerden yoksundur” (Ap 1992; 

Faulkner ve Tideswell 1997: 6; Nunkoo ve Ramkissoon 2011: 96). Kuramsal temel-

leri olan sayılı çalışmanın da “birey ve gruplar arasındaki kaynak değişimleriyle 

ilgili sosyolojik bir kuram” (Ap 1992: 668) olan Sosyal Değişim Kuramı’nı işaret 

ettiği görülmektedir.  

Bu çalışmada da Sosyal Değişim Kuramı temelinde, yerel halkın rekreatif gelişime 

olan desteği incelenmiştir. Bu doğrultuda Eskişehir’de bulanan ve önemli bir açık 

alan rekreasyon noktası olan Kızılinler Köyü, örnek olay yaklaşımıyla ele alınmıştır 

ve Kızılinler halkının, bölgenin rekreatif gelişimine verdiği desteğin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

SOSYAL DEĞİŞİM KURAMI  

Sosyal Değişim Kuramı, bireyler ve gruplar arasındaki somut veya sembolik her 

türlü kaynak değişimini anlamayı sağlayan kuramsal bir temel oluşturmaktadır 

(Ap 1992). Kurama göre insanlar etkileşim sürecinde sosyal, psikolojik ya da mad-

di bir takım değerler ararlar (Avcıkurt, 2009: 96). Bu değer arayışı, karşılıklılık 

beklentisi üzerine kuruludur. Karşılıklı değişimden olumlu sonuç bekleyen birey-

ler, muhtemelen bu ilişkiyi olumlu olarak değerlendirirken, olumsuz netice bekle-

yen bireyler ise değişimi olumsuz olarak görecekler ve değerlendireceklerdir (An-

dereck, Valentine, Knopf ve Vogt 2005: 1061). 

Rekreasyon ve turizm açısından bakacak olursak kurama göre bir destinasyon-

daki yerel halk ve yaşanan rekreatif süreç içinde “tarafların maliyet ve faydaları 

arasında dengeye bağlı olarak kurulan değişim ilişkileri” (Faulkner ve Tideswell 

1997: 7) yaşanmaktadır. Halk, “beklediği olumlu kazanım ya da etkiler, beklediği 

kayıp ya da maliyetlerden daha fazlaysa değişime katılır” (Gursoy, Chi ve Dyer 

2010) ve yörede katılımcı bir rekreatif gelişim sağlanır.  

Sosyal Değişim Kuramı’na göre yerel halkın turizme verdiği desteğin algılanan 

faydayla doğru, algılanan maliyetle ters orantılı bir ilişki içinde olması beklenmek-

tedir. Özellikle, ekonomik fayda burada ayrıca önem taşımaktadır. Ekonomik fayda 

algılandığında turizmin gelişimine destek verilmektedir (Haley, Snaith ve Miller 

2005). Algılanan faydalar; istihdam, yerel ekonominin gelişimi, yaşam standardı ve 

gelir düzeyinin artması gibi ekonomik ya da toplumun değerlerinin sürdürülmesi 

ve zenginleştirilmesi gibi sosyokültürel nitelik gösterebilmektedir. Algılanan mali-

yetler ise ürün ve hizmet fiyatlarında artışın yanısıra suç oranlarında yükselme, 

kültürel bozulmalar gibi konuları içerebilmektedir Nunkoo ve Ramkissoon (2011).  
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Sosyal Değişim Kuramı temelinde yerel halkın turizme olan desteğini açıklamaya 

çalışan Gursoy, Jurowski ve Uysal (2002), desteğin halkın ilgisi, kaynakların kulla-

nımı, çevresel etki, yerel ekonominin durumu, turizmin gelişiminden algılanan 

maliyet ve faydayla açıklamıştır. Daha sonra model geliştirilerek kitle ya da alter-

natif turizm şeklinde ortaya çıkabilecek turizm gelişim türünün de yerel halk des-

teği üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir (Gursoy, Chi ve Dyer 2010). Bu değişken-

lerden farklı olarak Ko ve Stewart (2002), genel toplumsal memnuniyet faktörü-

nün de yerel halkın desteğinde etkisi olduğuna işaret etmiştir.  

Nunkoo ve Ramkissoon (2011) geliştirdiği toplum destek modelinde genel mem-

nuniyeti, kurumlara olan güven, turizmi etkileme gücü ve mahalli koşulları ile açık-

lamıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarına olan düşük güven, bölgede turizmin kabul 

edilebilirliğini engelleyebileceğinden ve uygulamaların meşrutiyetini zora düşüre-

ceğinden halkın vereceği desteği de etkilemektedir. Turizmi etkileme gücü, “katı-

lımcı alan yönetimi yaklaşımına göre kişilerin uygulama sonuçlarını sahiplenmesi-

ni sağlayacağından” (Haukeland 2011) halkın göstereceği destek üzerine olumlu 

etkisi olacaktır. Son olarak alt yapı, üst yapı, peyzaj ve çevre kalitesi gibi hususları 

barındıran mahalli koşulların da genel toplum memnuniyetinde etkili olduğu dü-

şünüldüğünden dolaylı olarak turizmin gelişmesine verilecek destekte de ele alın-

ması gereken bir değişken olmaktadır. 

Nunkoo ve Ramkissoon’ın (2011) çalışması toplumun genel memnuniyeti ayrıntı-

lı şekilde ele aldığından diğer çalışmalardan farklılaşmaktadır. Rekreatif alan geli-

şimine yönelik yerel desteğin açıklanmaya çalışıldığı bu çalışmada, ticari değişim-

lerden uzak niteliğiyle turizmden farklılaşan rekreasyon konusu incelendiğinden, 

sosyal ve politik yönü ağır basan toplumun genel memnuniyeti değişkeni özellikle 

önem taşımaktadır. Bu sebepten bu çalışmada açık alan rekreasyon destinasyonu 

için uyarlanarak Nunkoo ve Ramkissoon’ın (2011) toplum destek modeline başvu-

rulmuştur. Bu modele göre çalışmada örnek olay yaklaşımıyla ele alınan Eskişehir 

Kızılinler Köyü’ndeki rekreatif gelişmelere “yerel halkın desteği”: “algılanan fayda”, 

“algılanan maliyet”, “genel memnuniyet”, “kurumlara olan güven”, “gelişimi etkile-

me gücü” ve “mahalli koşullar” boyutlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır.  

ÖRNEK OLAY: ESKİŞEHİR KIZILİNLER KÖYÜ 

Kızılinler, Eskişehir’e 13 km uzaklıkta, şehir merkezine en yakın köylerdendir. Köy 

muhtarlığından alınan bilgilere göre köyde 2014 yılı itibariyle güncel olarak 87 

hane vardır ve 240 kişi yaşamaktadır. Fakat yaz aylarında köy nüfusu yazlıkçılar ve 

akraba ziyaretine gelenler ile artış göstermektedir. Köy 1877-1878 Osmanlı Rus 

Harbi sonrasında, Bulgaristan'ın Hezargrad kazası ve köylerinden göç edenler 

tarafından kurulmuştur. Köyde, okul bulunmamakta, taşımalı eğitimden yararla-

nılmaktadır. Köye ulaşımı sağlayan asfalt yol vardır. Ulaşım gün içinde sınırlı sefer 
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sayısı olan özel halk otobüsleri ile sağlanmaktadır. Köyde sağlık ocağı ya da sağlık 

evi yoktur. Kanalizasyon şebekesi bulunmamaktadır. Köyde bir kahvehane ve bir 

bakkal bulunmaktadır. Kahvehane, yerel halk yanında, bisiklet turu ve geziler için 

gelen ziyaretçilerden gelir elde etmektedir. Köylüler ihtiyaçlarını haftanın belirli 

günlerinde köye gelen satıcılardan karşılamaktadırlar. 

Köyde karasal iklimi etkilidir. Köyün ekonomisi yoğun olarak tarıma dayanmak-

tadır. Porsuk Çayı köy merkezinden geçmektedir ve tarıma katkısı çok büyüktür. 

Bal kabağı yetiştiriciliği konusunda son yıllarda ün kazanan köye de, patates, so-

ğan, arpa ve buğday yetiştirilmektedir. Köyde küçükbaş ve kümes hayvanı ağırlıklı 

olmakla birlikte hayvancılıkla da yapılmaktadır. Ayrıca, bisiklet turu, kaplıca, kaya 

tırmanışı, piknik için gelenler de köy ekonomisine katkı sağlamaktadır.  

Kızilinler, 08.12.2006 tarihinde Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. 

Kimyasal ve fiziko-kimyasal analizi yapılan su bikarbonat, kalsiyum, magnezyum, 

sodyum ve bromür içermektedir. Debisi 0,4 lt/sn. olan suyun sıcaklığı 38˚ olup, 

mide, böbrek, bağırsak, romatizma, kadın hastalıkları, saç dökülmesi ve cilt hasta-

lıkları tedavisinde yararlıdır. Sahada yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere 

göre sıcak su kaynağı 1955 yılında kazı yapan bir köylü tarafından tesadüfen bu-

lunmuştur. Sonrasında kaynağın bulunduğu yere köy halkı imece usulüyle hamam 

inşa edilmiştir ve hamam günümüzde hala kullanılmaktadır. Hamamın karşısında 

bitişik nizamda pansiyon tipinde 4 odada konaklama hizmeti verilmektedir. Kızı-

linler, kolay ulaşım imkanları, sahip olduğu doğal güzellikler ve termal kaynakları 

ile rekreasyon ve turizm için Eskişehir’de tercih edilebilecek en önemli alternatif-

ler arasındadır. Ancak rekreasyon alanı ve turistik bir destinasyon olarak daha çok 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

YÖNTEM 

Çalışmada, Nunkoo ve Ramkissoon’un (2011) Sosyal Değişim Kuramı’nı temel 

alarak geliştirdikleri model çerçevesinde, Kızılinler örneğinde yerel halkın rekrea-

tif alan gelişimine ilişkin gösterdikleri destek düzeyinin belirlenmesi amaçlanmış-

tır. Bu amaçla anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Anket, 29 ifade ve iki bölüm olarak düzenlenmiştir. İlk bölümde Kızılinler’in; çev-

re koşulları, toplumun genel memnuniyeti, turistik ve rekreatif faaliyetlere yönelik 

fayda ve maliyet algıları, yörenin gelişimi ile ilgili kurumlara olan güven, halkın ve 

diğer paydaşların yöre ile ilgili kararlardaki gücü ve destek verme istekliliği ile 

ilgili ifadeler yer almaktadır. Ankette yer alan ifadeler Nunkoo ve Ramkissoon’ın 

(2011) turizm için toplum destek modeli geliştirdikleri çalışmalarında yararlandık-

ları ölçekten derlenmiştir. Ölçeklerin orijinalleri ise toplumun genel memnuniyet 

ve çevre koşulları ölçeği Grzeskowiak vd. (2003)’e, fayda ve maliyet algıları ölçeği 
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Gürsoy ve Rutherford (2004) ve Gürsoy vd. (2002)’e, turizmin gelişmesinde ku-

rumlara güven ölçeği Grzeskowiak vd. 2003’e, turizmin gelişmesinde yerel halkın 

desteği ölçeği Oviedo-Garcia vd. (2008)’e ve turizmin gelişimini etkilemede al-

gılanan güç ölçeği Madrigal (1993)’e aittir. Anket üzerindeki ölçek ifadelerine katı-

lım düzeyi 5’li Likert derecelendirme ölçeği ile sayısallaştırılmıştır. Ölçeklerin ge-

çerliliğinin sağlanması bakımından uzman görüşleri alınmış ve ifadelere son hali 

verilmiştir. İkinci bölümde ise katılımcıların çalışma durumu, gelir, Kızılinler’de 

yaşama süresi ve herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üyelik durumları olmak 

üzere kişisel bilgilerini belirlemek üzere oluşturulmuş ifadeler yer almaktadır. Sivil 

toplum kuruluşlarına üyelik durumlarının sorulmasındaki amaç, bireylerin top-

lumsal olarak örgütlenmeye yönelik eğilimlerini belirlenmesidir. İfadelere verile-

cek yanıtlar açık uçlu olacak şekilde düzenlenmiştir.  

Veriler, 30 Mayıs ile 1 Haziran 2014 tarihleri arasında, Kızılinler Köyü’nde ikamet 

eden toplam 58 kişinin katılımıyla, yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. 

Araştırmanın en önemli kısıtı zamandır. Köy halkının genellikle tarımla ilgileni-

yor olması, gün içerisinde tarlalarda ve bahçelerde çalışılıyor olması görüşmeler 

için Kızılinler’e gidilen zamanlarda bireylere ulaşma imkânını kısıtlamıştır. Köy 

nüfusunun çoğunluğunun şehre göç etmiş olması sebebiyle evreni oluşturan birey 

sayısının az olması araştırmanın diğer kısıtlarındandır. Yaşı yüksek olan ve eğitim 

seviyesi düşük olan bireyleri görüşme için ikna etmek ve görüşmeyi yönetmek 

karşılaşılan güçlükler arasındadır. 

Toplanan veriler betimsel istatistik analize tabi tutulmuştur. Analiz sonrasında 

elde edilen bulgular aşağıda yer almaktadır. 

BULGULAR 

Araştırma anket formuna paralel olarak veriler iki başlık altında incelenmiştir. 

Bunlardan ilki, Tablo 1’de gösterilen, katılımcıların kişisel bilgileridir. Katılımcıla-

rın kişisel bilgilerine ilişkin bulgulara bakıldığında, en uzun yaşama süresi 84 yıla 

kadar çıkmaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu doğma büyüme Kızılinler’de 

yaşamaktadır. Katılımcılar genellikle emekli, çiftçi ya da ev hanımı statülerini taşı-

maktadır. Emekli sayısının fazla olması, katılımcıların yaş ortalamasının yüksek 

olduğuna işaret etmektedir. Çalışma durumlarıyla bağlantılı olarak katılımcıların 

hane geliri ortalaması 1487 TL’dir. Emekli ya da çalışıyor olmanın haricinde birey-

lerin en önemli gelir kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Katılımcılar-

dan 48’i, herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye değildir. Yedi katılımcının ise 

Kızılinler’de bulunan Eskişehir Muhacirler Derneği’ne üyeliği bulunmaktadır. Do-

layısıyla, katılımcıların toplumsal örgütlenmeye fazla eğilimli olmadıkları söylene-

bilir. 



VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi 

 

106 

Tablo 1. Kişisel Bilgiler 

 N En az En çok Ortalama Std. hata 

Kızılinler’de yaşama süresi 58 3 yıl 84 yıl 52 yıl 20,050 yıl 

Hane geliri 58 600 TL 4500 TL 1487 TL 694,120 TL 

Frekans (N=58) 
 

 

Çalışma 
durumu 

Emekli 58 8   

Ev Hanımı 58 18   

Emekli ve Çiftçi 58 15   

Çiftçi 58 4   

Çalışıyor 58 6   

Ev Hanımı ve Çiftçi 58 4   

Çalışıyor ve Çiftçi 58 2   

İşsiz 58 1   

STK 
üyelik 

Muhacirler Derneği 58 7   

Diğer  58 3   

Üyelik Yok 58 48   

 

Anket soru formunun ikinci bölümünde halkın rekreatif gelişime desteğiyle ilgili 

ölçeklere ait fadeler yer almaktadır. Öncelikle araştırmada kullanılan ölçeklerin 

güvenilirliklerini ortaya koymak amacıyla içsel tutarlılık değerlerinin hesaplandığı 

Cronbach’s Alpha testinden yararlanılmıştır. 

Ölçeklerin tamamının Cronbach’s Alpha değerlerinin Nunnally (1978), Hair, An-

derson, Tatha ve Black (1998) gibi yaygın olarak referans gösterilen çalışmalarda 

önerilmiş olan kabul sınırları içerisinde olmadığı görülmektedir. Tablo 2’de görü-

leceği üzere “algılanan fayda” (0.793) ve “algılanan maliyet” (0.646) ‘in Cronbach’s 

Alpha değerleri genellikle kabul gören sınırlar içerisindedir. Öte yandan Schmitt 

(1996), kullanılan ölçeğin kısa olduğu diğer bir deyişle az ifadeden oluştuğu du-

rumlarda α’nın alt sınırının .49’a kadar kabul görebileceğini belirtmiştir (s.351). 

Buradan hareketle yukarıda bahsi geçen ölçekler dışındaki ölçeklerin Tablo 2’de 

yer alan α değerlerinin, .49 kabul sınırını aştığı görülmektedir. Genel olarak içsel 

tutarlılık değerlerini değerlendirecek olursak, araştırmada kullanılan ölçeklerin 

içsel tutarlılık değerlerinin yüksek olmamasının muhtemel sebepleri arasında öl-

çeklerdeki ifade sayılarının az olması, katılımcıların eğitim seviyelerinin düşük, yaş 

ortalamalarının yüksek olması ve ölçeklerin sayısal olarak az bir kitleye uygulan-

mış olmasının etkili olduğu düşünülmektedir.  
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Tablo 2. Yerel Halkın Rekreatif Gelişime Desteği 

 N En az En çok Ortalama Std. Hata 

Algılanan fayda (α=0,793)       

Doğal kaynakların değerlenmesi 55 1,00 5,00 3,654 ,985 

Alt ve üst yapının gelişmesi 55 1,00 5,00 2,800 1,078 

Yaşam standardı 55 1,00 5,00 3,309 1,230 

Yatırım fırsat 53 1,00 5,00 2,905 1,431 

İş imkânı  56 1,00 5,00 2,428 1,248 

Algılanan maliyet (α=0,646)      

Çevre kirliliği 57 1,00 5,00 2,614 1,221 

Gürültü ve kalabalık 57 1,00 5,00 2,315 1,297 

Ahlaki yapıya etki 58 1,00 5,00 2,206 1,334 

Ürün ve hizmetlerin fiyatları 53 1,00 4,00 2,226 1,067 

Arsa ve mülk fiyatları 56 2,00 5,00 4,392 ,705 

Genel yaşam memnuniyeti (α=0,582)      

Yaşam kalitesi 58 1,00 5,00 4,000 1,008 

Gelecekteki durum 57 1,00 5,00 3,666 ,932 

Arzu edilen bir yer 58 2,00 5,00 4,431 ,651 

Kurumlara olan güven (α=0,601)      

Devlet kurumlarına güven 55 1,00 5,00 2,818 1,055 

Yerel yönetimlere güven 56 1,00 5,00 3,303 ,989 

Üniversitelere güven 33 1,00 4,00 1,818 ,950 

Gelişimi etkileme gücü (α=0,711)      

Kamu kurumları 52 1,00 5,00 4,134 1,010 

Özel sektör 48 1,00 5,00 2,854 1,051 

Kişisel etki 56 1,00 5,00 2,375 1,214 

Mahalli koşullar (α=0,479)      

Alt yapı imkânları 58 1,00 5,00 2,724 1,196 

Üst yapı imkânları 58 1,00 5,00 2,603 1,198 

Ulaşım imkânları 58 1,00 5,00 4,017 ,964 

Güvenli olma  58 1,00 5,00 4,344 ,889 

Yerel halkın desteği (α=0,523)      

Sosyokültürel gelişime katkı 55 1,00 5,00 3,200 1,095 

Ekonomik gelişime katkı  55 1,00 5,00 3,363 1,060 

Ziyaretler gurur verici 58 2,00 5,00 4,258 ,947 

İçsel tutarlılık testi sonrasında verilerin betimsel düzeyde analizlerine geçilmiştir. 

 

İlk olarak katılımcıların Kızılinler’deki rekreatif gelişimden “algılanan fayda”ya 

ilişkin değerlere bakacak olursak en yüksek ortalamaya sahip ifadenin, ziyaretlerin 

Kızılinler’deki doğal kaynakların değerlendirilmesine katkı sağlaması olduğu gö-



VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi 

 

108 

rülmektedir. Kızılinler’e gelen ziyaretçilerin termal kaynak, doğal güzellikler, başta 

kabak olmak üzere Kızılinler’de yetiştirilen ürünlerin daha değerli hale gelmesine 

katkı sağladığı fikrine katılımcılar olumlu bakmaktadır. En düşük ortalamaya ise 

ziyaretlerin yerel halk için iş imkânı sağlaması sahiptir. Halk genellikle tarım ve 

hayvancılıkla uğraştığından ziyaretçilerin gelmesi, onlara ayrıca bir iş imkânı sun-

mamaktadır. Kızılinler’le ilgili kısımda bahsedildiği üzere köye gelen ziyaretçilerin 

vakit geçirmesi için sadece bir tane kahvehane bulunmaktadır. Yaş ortalamasının 

da yüksek olması sebebiyle halkın girişimcilik özelliklerinin düşük seviyede olduğu 

söylenebilir. 

“Algılanan maliyet” boyutuna ait ifadelerin ortalamalarına göre katılımcılar, ziya-

retçilerin Kızılinler’de çevre kirliliği, gürültü, kalabalık, ahlaki açıdan uygunsuz 

davranış gibi olumsuzlukları olduğunu düşünmemektedir. Bölgedeki termal su 

kaynaklarının değerli olması ve bölgeye olan ziyaretlerin son zamanlarda artış 

göstermesinin en fazla arsa ve mülk fiyatlarına yansıdığı ifadenin ortalama değe-

rinden açıkça anlaşılmaktadır (Ort.4,3929). Araştırmacı notlarına göre bölge tu-

rizm bölgesi ilan edildikten sonra bölgenin yerlisi olmayan kimseler tarafından 

arsalara olan talep artmış bu da arsa fiyatlarında yükselmeye neden olmuştur. 

Yüksek fiyat teklifleri karşısında toprak sahibi olan aile bireyleri arasında çözülme-

ler yaşanmıştır. Bu durum toplumsal anlaşmazlıklara sebep olmaya başlamıştır. 

Mevcut rekreatif gelişmelerin en önemli maliyeti, bu toplumsal anlaşmazlıkların 

ortaya çıkması olmuştur. 

Kızılinler’in “genel yaşam memnuniyeti” boyutunu ölçen ifadelerden en yüksek 

ortalamaya Kızılinler’deki genel yaşam kalitesinden memnun olma (Ort.4,000) ve 

Kızılinler’ in yaşamak için arzu edilen bir yer olması (Ort.4,4310) ifadeleri sahiptir. 

Kızılinler’in bir yerleşim yeri olarak gelecekteki durumunun iyi olacağına yönelik 

ise katılımcıların iyimser ve gelecekten umutlu oldukları söylenebilir. Araştırmacı 

notlarına bakıldığında termal turizm bölgesi ilan edilen Kızılinler’e yapılacak yatı-

rım vaatlerinin gelecekte bölgeyi özellikle ekonomik açıdan iyileştireceği düşü-

nülmektedir.  

Kızılinler’in “mahalili koşullar”ına ilişkin bulgulara bakıldığında, katılımcıların alt 

ve üst yapı imkânlarının çok yeterli olmadığı görüşünde olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmacı notlarından elde edilen bilgilere göre en önemli alt yapı eksikliği kana-

lizasyondur. Kızılinler halkı, bölgede kanalizasyon olmamasından genellikle 

şikâyetçi olmuştur. Üst yapı olarak ise katılımcılar, en fazla park imkânlarının ol-

mamasından ve Kızılinler içerisindeki yol ve kaldırım yapılarına ilişkin eksiklikler-

den şikâyetçidirler. Kızılinler’den şehir merkezine ulaşım imkânları ise genellikle 

yeterli bulunmaktadır. Ayrıca katılımcılar çoğunlukla Kızılinler’in güvenli bir yer 

olduğunu ifade etmiştir. 
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Katılımcıların genel olarak Kızılinler’in geliştirilmesiyle ilgili çalışan “kurumlara 

olan güven”i ortalama bir seviyededir. Katılımcıların en fazla yerel yönetimlere 

güvendikleri belirlenmiştir. Bu bulguda halkın, yerel yönetimlerden daha somut 

hizmetler almasının etkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, katılımcıların 33 tanesi 

üniversitelerin yaptıkları çalışmalarla ilgili ya da üniversitelere güvenip güven-

meme konusunda fikir sahibi değildir. Örneklemin 58 olduğu hatırlanırsa katılım-

cıların büyük çoğunluğunun üniversitelerin faaliyetleri ile ilgili herhangi bir fikri 

yoktur. Bu durum üniversitelerin Kızılinler’de aktif olarak yer almamasına bağla-

nabilir. 

Rekretif “gelişimi etkileme gücü” boyutuna ilişkin bulgulara bakıldığında; katı-

lımcılar, Kızılinler’in rekreatif bir destinasyon olarak gelişimiyle ilgili alınacak ka-

rarlarda söz sahibi olarak belirgin şekilde kamu kurumlarını görmektedirler 

(Ort.4,1346). Buradan hareketle yörenin gelişiminde en fazla etkileme gücünün 

kamu kurumlarında olduğu söylenebilir. Bu noktada araştırmacı notlarına göre 

bölgedeki termal kaynakların ihaleye verilme aşamasında olduğu ve hala somut bir 

yatırım olmadığından katılımcıların etkileme gücünün kamu kurumlarında oldu-

ğunu düşünmesi anlamlıdır. Öte yandan, katılımcıların Kızılinler’le ilgili alınacak 

kararlarda söz sahibi olmalarıyla ilgili ifadenin ortalamasının oldukça düşük oldu-

ğu görülmektedir (Ort.2,3750). Bu veri, bölgede bireylerin yönetime katılma konu-

sunda düşük ilgilenimlerinin olduğunu göstermektedir. 

Son olarak Kızılinler’in rekreatif bir destinasyon olarak gelişmesinde yerel halkın 

desteğini belirlemeye yönelik ifadelerin betimleyici istatistiklerine bakıldığında; 

katılımcıların bu gelişimi kısmen destekledikleri görülmektedir. En yüksek ortala-

ma sahip ifade, ziyaretlerin gurur verici olmasıdır (Ort.4,2586). Katılımcıların bü-

yük çoğunluğu görüşmelerde, Kızılinler’e ziyaretçilerin gelmesinden oldukça 

memnun olduklarını ve gurur duyduklarını, bu sebeple ziyaretçilerin gelmesini 

desteklediklerini belirtmişlerdir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada Sosyal Değişim Kuramı temelinde Eskişehir’de bulanan ve önemli bir 

açık alan rekreasyon noktası olan Kızılinler, örnek olay yaklaşımıyla ele alınmış ve 

bölgenin rekreatif gelişimine olan yerel halkın desteği değerlendirilmiştir. Kızılin-

ler, Eskişehir merkeze yakınlığı ve doğal güzelliğiyle önemli bir mesire yeri ve 

sıcak su kaynaklarıyla henüz resmi olarak ilan edilen bir termal turizm alanıdır. 

Ancak herhangi bir termal turizm yatırımı yapılmamış, mevcut inşaat projesi için, 

henüz ihale aşamasına geçilmemiştir. Ayrıca, kaya tırmanışı, kamp gibi çeşitli dağ-

cılık faaliyetlerinin yanı sıra bisiklet ve bahçecilik gibi çeşitli rekreasyon aktivitele-

ri için de giderek büyüyen bir talebe hitap eden rekreatif bir destinasyona dönüş-
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mektedir. Araştırma neticesinde Kızılinler halkının bu dönüşüme verdiği desteğin 

orta düzeyde olduğu görülmüştür.  

Yerel halk her ne kadar köye çeşitli amaçlarla yapılan ziyaretlerden gurur duysa 

da bu ziyaretler edindikleri sosyokültürel ve ekonomik katkı yüksek değildir. Böl-

geye ekonomik katkı sağlayacak temel uygulama, termal turizmin geliştirilmesi 

olacaktır. Ancak termal turizm projelerinin hayata geçirilmemiştir. Mevcut rekre-

asyon faaliyetleri ise düşük ekonomik katkı sağlamaktadır. Burada şaşırtıcı olan bu 

rekreasyon faaliyetlerinin sosyokültürel anlamda da yerel halka katkısının az ol-

masıdır. Bu durum faaliyet noktalarını köy içindeki konumuyla açıklanabilir. Faali-

yetlerin geneli köyün belli noktalarında gerçekleşmektedir. Halkın sadece bir kıs-

mının gelen ziyaretçiler ile etkileşime geçebilmesi söz konusudur. Dolayısıyla, 

mevcut durum itibariyle sosyo-kültürel anlamda, yüksek düzeyde bir katkı sağ-

lanmamaktadır. 

Algılanan fayda ve maliyete ilişkin sonuçlar, halkın orta düzeydeki desteğini açık-

lar niteliktedir. Yerel halkın ziyaretler sonucunda algıladığı fayda çok yüksek ol-

mamakla birlikte algıladığı maliyet de düşüktür. Bu durum esasında, yerel halkın 

söz konusu rekreatif etkinliklerden çok etkilenmediğine işaret etmektedir. Bu du-

rum aslında, Sosyal Değişim Kuramı’ndaki karşılıklı fayda sağlama ilkesiyle örtüş-

mektedir. Bu aşamada, halk gelişmeye bağlı faydayı görmekte, ama henüz çok yo-

ğun ziyaretçi akımı olmaması nedeniyle yöresel maliyeti gözardı etmektedir. Özel-

likle, köydeki yaşlı nüfusunun yüksek olması ve bireylerin günün büyük bölümünü 

tarımsal faaliyetlerle geçirdiği göz önünde bulundurulduğunda ziyaret ve ziyaretçi-

lere olan düşük ilgilenim de bu sonuçta anlamlı olmaktadır.  

Araştırmanın diğer bazı sonuçları da halkın pasif niteliğine vurgu yapmaktadır. 

Şöyle ki yerel halkın genel toplum memnuniyeti oldukça yüksektir. Ancak araştır-

mada ele alınan modele göre, memnuniyetin etkenlerinden olan mahalli koşullara 

ilişkin memnuniyet, ilgili kurumlara olan güven ve gelişimi etkileme gücüne ilişkin 

algılar olumsuzdur. Bu çelişkiden bölgedeki rekreasyonun gelişimiyle ilgili olan bu 

değişkenlerin, henüz halkın genel memnuniyetine etki edecek kadar güçlü olmadı-

ğını göstermektedir. Bu durum, memnuniyetin bu değişkenlerle açıklanmasının 

yeterli olamayacağına ya da yörede turistik gelişimle ilgili olumsuz koşulların he-

nüz oluşmadığını da bağlanabilir.  

Yörenin turistik ve rekreaktif olarak gelişimi için yerel halkın öncelikle bu geli-

şimden sağlayacağı faydalar ve kabul edilebilir maliyetler hakkında bilinçlendiril-

mesi gerekmektedir. Bu bağlamda, aktivite sırasında yaşanan trafiğin (özellikle 

bisiklet trafiği) yönetilmesi ve halkın bu tür yoğunlaşmadan doğacak kimi olum-

suzluklara olan farkındalıklarının artırılmasına çalışılmalıdır. Ayrıca, bölgeyi de-

vamlı ziyaret eden rekreasyon grupları ve yerel halktan yiyecek-içecek gibi hizmet-
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ler sunabilecek kişiler arasında ağ yapılar oluşturulmalıdır. Bu amaçla sosyal med-

yanın önemli bir iletişim ve tanıtım kanalı olarak kullanılması önerilebilir. Bu ağın, 

Kızılinler’den farklı nedenlerle ayrılmış olan ve yöre dışında yaşayan kişileri de 

kapsamasına dikkat edilmelidir. Bu aşamada, yörenin kalkınması ile ilgili paydaş 

kurumların (Belediyeler ve Üniversiteler) yörenin turizm merkezi olarak gelişimi 

için farklı projeleri hayata geçirmeleri de önerilebilir.  
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ÖZ 

Restoran işletmelerinde marka değeri hesaplama ve artırmada başvurulan yöntemler diğer 
işletmelere kıyasla tamamen farklı olmamakla birlikte, hizmet ürününün farklılığından kay-
naklanan bir takım nedenlerden ötürü ayrılmaktadır. Bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturan 
restoran işletmelerinde marka değerini artırmadaki farklılığı ortaya koymak amacıyla 
“İmam Çağdaş” restoran işletmesi incelenmiştir. Marka değeri bağlamındaki incelemede 
“İmam Çağdaş”ın seçilmesinin nedeni, işletmenin 1887’den beri marka değerini artırarak 
hizmet veriyor olmasıdır. 2016 yılı itibariyle 129 yıldır hizmet veren işletme hakkında bilgi 
edinmek amacıyla sözlü tarih yöntemine başvurulmuş ve Aralık 2015 – Ocak 2016 tarih ara-
lığında işletme sahipleri, çalışanlar, sürekli müşteriler olmak üzere işletmenin geçmişine ta-
nıklık eden dokuz kişiyle görüşülmüştür. Görüşmelerde ses kayıtları alınmış ve kayıtlar de-
şifre edilmiştir. Yapılan araştırmada elde edilen bulgulardan bir marka olarak İmam Çağ-
daş’ın hizmet alanı ve hizmet garantisi esasına dayanan uygulamalarının, işletmenin marka 
değerini artırması üzerinde önemli katkıları olduğu anlaşılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Marka değeri, sözlü tarih, İmam Çağdaş. 
 

GİRİŞ 

Anadolu’nun yaşayan en eski yerleşim alanlarından biri olan Gaziantep, Güneydo-

ğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük kentidir. Farklı medeniyetlerin doğup geliştiği 

Mezopotamya ve Akdeniz Bölgesi arasında yer alıyor olması, Kahramanmaraş’tan 

Halep’e, Birecik’ten Akdeniz kıyılarına, Diyarbakır’dan İskenderun’a giden ana 

yollar arası geçiş noktası üzerinde yer alması nedeniyle tarih öncesi çağlardan bu 

yana yerleşim sahası ve uğrak yeri olma özelliğini korumaktadır. Tarihi İpek Yo-
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lu’nun Gaziantep üzerinden geçiyor olması da geçmişten günümüze bölgenin geli-

şimine önemli katkılar sağlamıştır (www.gaziantepyerel.net). 

Cumhuriyet’ in ilk yıllarında Gaziantep halkının bireysel çabalarıyla başlatılan 

kalkınma çabaları ile kent,  geçiş yolları üzerinde yer alan bir ticaret kenti olmanın 

yanında, sanayi kenti özelliği de kazanmıştır. O yıllarda Gaziantep’e yönelik devlet 

yatırımlarının yetersiz olması, kentin insanlarını üretime ve ticarete teşvik etmiş; 

bu sayede batıya göç engellenmiştir (www.imamcagdas.com). Konumu nedeniyle 

farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan kentin kültürü binlerce yıldan süzülerek 

mutfağını da böylelikle şekillendirmiştir. Gaziantep’in kebap ve baklava kültürü 

yanında, kazan yemekleri olarak adlandırılan 350’yi aşkın ev yemeği ve ismiyle 

anılan fıstığı bulunmaktadır. Gaziantep mutfağının gelişmesinde malzemelerin 

niteliği kadar, yerel mutfakta kervani olarak adlandırılan iyi yemek yapanların da 

katkısı bulunmaktadır (Çağdaş B. 2015). Bir anlamda dışarıda yemek yeme kültü-

rünün yerleştiği bu dönemlerde Gaziantep’te pek çok yiyecek içecek işletmesi 

açılmıştır. Bunlardan en bilineni Türkiye’deki ilk restoran işletmelerinden olması 

bakımından ve adını Türkiye ve hatta dünya çapında bir marka haline getiren 

İmam Çağdaş’tır. Bu çalışmada İmam Çağdaş’ın marka değerini artırmada temel 

alınan yöntemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırma verilerinin toplanmasında sözlü tarih yöntemine başvurulmuştur. Sözlü 

tarih, tarihin değişen toplumlarından ve kültürlerinden insanlar dinlenerek, kişile-

rin hatıralarının ve tecrübelerininin kayıt altına alınarak yorumlanması olarak 

tanımlanmaktadır. Bu yöntem sosyologlar, antropologlar, tarihçiler, edebiyat ve 

kültür alanında çalışanlar ve diğer bireyler tarafından kullanılan disiplinlerarası 

bir yöntemdir (Thompson 2006). Araştırmada İmam Çağdaş 1887’den beri aynı 

hizmet standardıyla marka değerini artırarak hizmet veren bir işletme olmasından 

dolayı uygulama alanı olarak seçilmiştir. Sözlü tarih yönteminin tercih edilme se-

bebi ise kayıt altına alınamayan verilere ulaşılmak istenmesidir.  İmam Çağdaş 

markasının bugünkü değerinin yıllar içindeki oluşumu, markaya geçmişten günü-

müze tanıklık eden kişilerin deneyim ve görüşlerine başvurularak açıklanmaya 

çalışılmıştır. Çalışmada öncelikli olarak işletme ve kentin kültürü hakkında ön bilgi 

toplanmıştır. Ardından kaynak kişilerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Kaynak 

kişilere ait görüşlerin toplanmasında yapılandırılmış görüşme formlarından yarar-

lanılmıştır. Üç bölümden ve elli beş adet sorudan oluşan görüşme formlarının ilk 

bölümünde görüşmecilerin kişisel bilgilerine yönelik sorulara, ikinci bölümde 

İmam Çağdaş ile ilgili işletme sorularına, üçüncü bölümde ise İmam Çağdaş’ın 

marka değerinin oluşumuna yönelik sorulara yer verilmiştir.  

http://www.gaziantepyerel.net/
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Bu kapsamda Aralık 2015 ve Ocak 2015 tarih aralığında İmam Çağdaş’ın geçmişten 

bugüne faaliyetlerine tanık olan işletme sahipleri Talat Çağdaş, Burhan Çağdaş, 

Talat Çağdaş, işletme müşterileri Adnan Uzunaslan, Oğuz Haksever, Murat Dede 

Şahan, Fayat Yılmaz, Emine Yılmaz ve işletmenin 30 yıllık çalışanı Metin Özgüven 

olmak üzere toplamda dokuz kişi ile görüşülmüştür. Görüşmeler toplamda 460 

dakika sürmüştür Bununla birlikte marka değerini açıklayan atmosfer boyutunun 

somut göstergelerinin belirlenebilmesi için işletmede gözlemler gerçekleştirilmiştir.   

İmam Çağdaş 

Yazılı olarak kayıt altına alınamamış geçmişi çok daha eskiye dayandığı ifade edi-

len işletmenin yazılı kaynaklardaki kuruluşu 1887’dir. Halep’ten gelen Hacı Hüse-

yin Efendi tarafından herhangi bir kredi kullanılmadan Maarif’te kurulan işletme, 

Gaziantep’in tarihte kayıtlı 34. esnafı olma özelliğini taşımaktadır. Yıllar içinde 

Gaziantep Kalesi yerleşim alanı olarak yeterli gelmeyince çevrede hanlar yapılmış 

ve kentin ilk çarşısı olan Uzun Çarşı, kentin merkezi haline gelmiştir. İşletme, ken-

tin çarşısında yer almanın işletme açısından daha faydalı olacağını düşünen Hacı 

Hüseyin Efendi tarafından 1898 yılında Uzun Çarşı 49 numaraya taşınmıştır.  

Hacı Hüseyin Efendi’nin ardından işi ikinci kuşak olarak devralan oğlu İmam Us-

ta, 1964 yılındaki vefatına kadar oğlu Talat Çağdaş ile hizmete aynı adreste devam 

etmiştir. İşletme 1974 yılında bir yangın geçirmiş ve bu nedenle tadilat görmüştür. 

Tadilat esnasında işletmeye o zamanın koşulları el verdiğince bir asma kat yapıl-

mıştır (Çağdaş T. 2015). 

İşletmenin Uzun Çarşı 49 numaradaki yerini kendisi de Gaziantepli olan gazeteci 

Oğuz Haksever (2015) şöyle anlatmıştır;  

“ Ben seçim dönemlerinde kentlerin nabzını yoklamak için gezerim. Her gidişimde otantik 
yerleri seçip giderim. Gaziantep’e gittiğimde ise mutfağı ile araya bayağı şeyler sıkıştırırım. 
İmam Çağdaş’ı da böyle öğrendim. Girişte hemen karşıda ocak vardı, baklava atölyeleri ne-
redeydi bilmiyorum… Aşağıda esnaf lokantası usulü yan yana masalar vardı, sıkış tepiş gibi 
görünürdü ama lezzet kapıyordunuz. Şimdiki gibi koltuklar yoktu, yanlış hatırlamıyorsam 
klasik demir ayaklı tahta sandalyeler vardı. Üste de asma katı zor yapmışlar. Her şey kapı-
dan girişte sağ tarafta ocağın başında olup biterdi. Ne zaman gittiysem lezzet hep aynıydı. 
İmam Çağdaş’ın lezzeti hiç darbe yemedi. Ambiyans tipik bir esnaf lokantası idi. Şimdilerde 
turistik bir restoran oldu” (Haksever O. 2015). 

2004 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kentin turizmine yönelik aldığı 

kararlar doğrultusunda yapmış olduğu istimlak ile işletme, Sit alanı olarak koruma 

altına alınmış olan ve Gaziantep evi şeklinde tasarlanan Uzun Çarşı 14 numaradaki 

bugünkü yerine taşınır. Bugün işletmede üçüncü kuşaktan olan 76 yaşındaki Talat 

Çağdaş, dördüncü kuşaktan oğlu Burhan Çağdaş ve beşinci kuşak olarak torunu 

Talat Çağdaş birlikte hizmet vermektedir.  
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Burhan Çağdaş (2015) Çağdaş ailesinin yemek ve baklava işi ile ilişkisinin 

1887’den de eskiye dayandığını şu şekilde anlatmıştır; 

“Babaannemi 102 yaşında, yakınlarda kaybettik. Yemek üzerine yayın yapan Sofra dergisi, 
babaannemin Gaziantep mutfağı hakkındaki bilgisini kayıt altına almıştır. Onun bahsettiği 
kadarıyla dedemin babası ve dedemin dedesi de kebapçı ve baklavacıdır. Hatta dedemin 
kayınpederi de baklavacıdır. Amca çocukları da gıda sektörü ile alakalıdır” (Çağdaş B. 2015). 

Resmi kayıtlarda da İmam Çağdaş oldukça eski bir işletmedir.  Talat Çağdaş anla-

tısında Türkiye’de en eski aile şirketinin 1870 yılında kurulduğu ve bugün 4. kuşa-

ğa ulaştığını belirtirken İmam Çağdaş’ın Türkiye’de faaliyet gösteren en eski beş 

şirketten biri olması yanında beşinci kuşağa ulaşma özelliğini de taşıdığının altını 

çizmiştir. Kurulduğu günden bugüne müşterilerin beklentileri ve çağın gerekleri 

doğrultusunda tasarım ve servis araçları bakımından bir takım değişiklikler yapan 

işletmenin, hizmet anlayışında hiçbir değişiklik olmamıştır. İmam Çağdaş’ın müş-

teri profili incelendiğinde, kentin yerli halkı yanında, civar kentlerden gelenler, 

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen yerli turistler ve dünyanın farklı ülkelerin-

den gelen yabancı turistlerden oluştuğu görülmektedir. İmam Çağdaş’ın müşterile-

ri arasında Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, büyükelçiler, siyasetçiler, gazeteciler, 

sanatçılar, gurmeler, araştırmacılar ve yazarlar da yer almaktadır. Farklı gelir sevi-

yesinden ve kültürlerden müşterilere hizmet sunulurken hiçbir ayrıcalık gösteril-

memektedir (Çağdaş B. 2015). İşletmenin müşterilerin bütçeleri ve kültürleri ara-

sında ayrım yapılmaksızın aynı kalitede, eşit hizmet sunulması işletme sahiplerin-

den Talat Çağdaş’ın şu ifadelerinden de anlaşılmaktadır;  

“Bir gün şuna şahit oldum; emin değilim Ali Sabancı idi yanılmıyorsam, Cem Boyner, Ümit 
Boyner vardı. Gelmişler, yukarıda oturuyorlar, diğer yanlarında civar köylerden kızlarına dü-
ğün alışverişi yapmaya gelmiş köylü bir aile oturuyordu. Hepsinin yediği aynı yemekti. Belki 
birisi yemeği katıkla yer, diğeri katıksız, birisi azar azar hepsinden yer, diğeri tek çeşidi çokça 
yer. Aradaki tek fark budur” (Çağdaş T. 2015). 

Son yıllarda turizmin gelişmesi, bölgenin Zeugma ile tanıtılması ve Emine Göğüş 

Mutfak Müzesi’nin kurulmasıyla birlikte bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayı-

sında artış yaşanmaktadır. Bu gelişmeler İmam Çağdaş markasının dünya çapında 

bilinirliğini sağlaması açısından önemlidir. 

“2007 yılında Emine Göğüş Mutfak Sanatları Müzesi’nin açılması kentin gastronomi kenti 
olarak tanıtımına katkı sağlamıştır. Sonra meslektaşım Aykut Tuzcu aracılığıyla Zeugma’nın 
New York Times muhabiri Stephen Kinzer tarafından uluslararası basında haber yapılması ki 
bu çok önemli bir şeydir; New York Times olunca HP markası sponsor oldu, işe el koydu ve 
kent uluslararası sadece yemekleriyle değil sahip olduğu derin kültürüyle tanıtılmış oldu. Bu 
sayede son yıllarda Gaziantep’e gelen yabancı turist sayısında önemli artış olmuştur. Ayrıca 
2015 yılında “Gastronomi Kenti” unvanı ile UNESCO “Yaratıcı Şehirler” ağına dahil edilmesi 
kentin daha da tanınmasını sağlamıştır, faydalarını daha da göreceğiz” (Haksever O. 2015). 
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Marka ve Marka Değeri 

Marka kavramı Amerikan Pazarlama Birliği tarafından, bir satıcının ya da satıcıla-

rın ürünlerini ve hizmetlerini belirlemeyi, tanımlamayı ve rakiplerinin ürün ve 

hizmetlerinden ayırmayı, farklarını ortaya koymayı sağlayan isim, terim, işaret, 

sembol, tasarım, şekil ya da bunların bileşimi olarak tanımlanmaktadır (Odabaşı ve 

Oyman 2013). Marka, tüketiciler için bir ürünün sahip olduğu işlevsel ve duygusal 

özelliklerini özetleyerek, tüketicinin belleğinde yer alan bilgilerin hatırlanmasına 

ve satın alma kararının verilmesine yardımcı olmaktadır (Hatipoğlu 2010). Marka-

lar, tüketicilere bir ürün veya hizmeti diğer ürün ve hizmetlerden ayıran bir etki, 

satın alma isteği ve çekicilik sunmaktadır (Haigh ve İlgüner 2012).  

Küreselleşen dünya ve rekabet ortamında markaların tüketicileri tatmin etmeye 

yönelik girişimleri arttıkça, tüketicilerin markaya olan bakış açıları da değişmeye 

başlamıştır. Dünya genelindeki bu değişimle birlikte 1990’lı yıllarda “marka değe-

ri” kavramı ortaya çıkmıştır. Kotler ve Armstrong (1996), marka değerini, marka 

isminin müşterilerin ürün ve hizmetlere yönelik pozitif yöndeki tepkileri olarak 

tanımlarken, güçlü bir markanın değerinin, markanın müşteri tercihini ve müşteri 

sadakatini göstermekte olduğunu ve işletmelere rekabetçi avantajlar sunduğunu 

ifade etmiştir (Kotler ve Armstrong 2004). Markalar, işletmelerin bilançosundaki 

önemli bir varlık kalemi olarak görüldüğünden, marka değeri, muhtemel yatırımcı-

lar, alıcılar ve hissedarlar açısından önemli bir belirleyici olarak kabul edilmekte-

dir. Bu sebeple marka değeri kavramı ilk zamanlar bir işletmenin başka bir işlet-

meyi veya markayı satın alması durumunda göze çarpan finansal bir değer olarak  

görülürken, ilerleyen dönemlerde markanın ürüne kattığı değer ve tüketici bakış 

açısıyla incelenmiştir (Odabaşı ve Oyman 2013). Bu bağlamda marka değerinin 

finansal çalışmaların yanında, tüketici temelli pazarlama çalışmalarının da konusu 

olduğu anlaşılmaktadır. Aktepe ve Şahbaz’a (2010) göre finansal açıdan marka 

değerinin tespiti, işletmeye markasını değerleme, yalnızca marka yönetimi bakı-

mından teşhis, tedavi fırsatı ile birlikte markanın gelişiminin izlenebileceği bir 

tablo sunarken, Odabaşı ve Oyman’a göre (2013) tüketici temelli marka değeri, 

“markanın pazarlanmasında, marka bilgisinin, tüketicinin vereceği tepkiyi farklılaş-

tırıcı etkisi” dir.  

Maddi olarak ortaya konması zor olan marka değeri, işletmenin oluşturmak iste-

diği marka imajı ile birlikte potansiyel müşterilerin duyumları ve deneyimlerinin 

bir çıktısı olarak markanın farkına varmaları ve markayı anlamlandırmaları şek-

linde ifade edilir. Marka değeri, işletmelerin ortaya koyduğu girişim ve faaliyetlere 

tüketicilerin olumlu yönde tepkiler vermesi durumunda oluşacaktır. Müşterilerin 

markaya yönelik tutumları, algıları pozitif yönde ve tüketicinin markaya olan bağlı-

lığı yüksek düzeyde ise marka değerinin de üst seviyede olduğu söylenebilir (Kılınç 

ve Kılınç 2010). 
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Berry (2000), çalışmasında markaların pozitif değerleri yanında, negatif değerle-

rinin de olabileceğini ifade etmiştir. Pozitif marka değeri Berry (2000) tarafından 

bir markanın tüketicilere sunduğu avantajlara odaklanan olumlu yöndeki değer 

olarak açıklanırken, negatif marka değeri insanların zihninde oluşan negatif etki ile 

açıklanmaktadır. 

Marka değerini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde, soyut ürün-

ler sunan hizmet markaları ile somut ürünler şeklinde ticari mallar sunan markala-

rın tamamen farklı olmasa da değer artırmada farklı yöntemler kullandıkları gö-

rülmüştür. Aradaki bu fark; hizmet ürünlerinin soyutluğu, dayanıksızlığı, üretim ve 

tüketimin bölünmezliği, nerede, ne zaman kim tarafından üretildiğine bağlı olarak 

değişkenlik göstermesi şeklinde karakteristik özelliklerinden kaynaklanmaktadır 

(Kotler ve Armstrong 2004). Hizmet işletmelerinde genel anlamda markaların 

değerlerini artırmak için paketleme ve garanti verme konuları üzerine çalışıldığı, 

hizmet işletmelerinden biri olan restoran işletmelerinde ise marka değeri artırma-

da “hizmet alanı ve hizmet garantisi”nin esas alındığı görülmüştür (Kılınç ve Kılınç 

2010). İmam Çağdaş da hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir işletme olduğu için 

araştırmada restoranlarda marka değeri artırma yöntemleri olan hizmet alanı ve 

hizmet garantisi referans alınmıştır. 

İmam Çağdaş’ın Hizmet Alanı 

Araştırmalar tüketicilerin satın alma kararında sadece somut ürün veya hizmet 

çıktıları değil farklı bileşenlerin de etkili olduğunu, somut ürünlerin toplam tüke-

timin yalnızca bir parçasını oluşturduğunu göstermektedir. Müşteriler sadece so-

mut çıktılara değil, üretimin tümüne göre tüketime karar vermektedir. Ürün veya 

hizmetlerin satın alındığı ya da tüketildiği fiziksel çevre bu hususta önemli bir alanı 

oluşturmakta ve müşteriler için bazen satın alma kararı üzerinde öncelikli etkiye 

sahip olabilmektedir. Çalışmalar incelendiğinde fiziksel çevre faktörünün hizmet 

alanı üzerine odaklandığı görülmektedir. Hizmet alanı, mal veya hizmetlerin satışı-

nın yapıldığı yer ve içinde bulunulan atmosfer olarak tanımlanmıştır. Atmosferin 

tat alma duyusu hariç tutulmak üzere duyma, görme, koku alma ve dokunma duyu-

larına hitap ederek tüketicinin satın alma davranışı üzerinde etkisi olduğu ifade 

edilmiştir (Kotler 1973). Atmosfer konusunda hassasiyetini uzun yıllardır sürdü-

ren İmam Çağdaş yönetimi restoranlarda müşteri açısından en büyük olumsuzlu-

ğun havalandırma ve gürültü olduğunu belirtmiştir. Burhan Çağdaş (2015) İmam 

Çağdaş’ta atmosferde önem verilen konulardan şöyle bahsediyor; 

“Yiyecek- içecek işletmelerinin olmazsa olmazı havalandırmasıdır. Havalandırmanız iyi de-
ğilse çok sorun yaşarsınız. Gaziantep yazları çok sıcak olduğundan merkezi havalandırma 
mutlaka gerekir. Eski dükkanın en güzel yanı tüm cephelerden hava almasıydı, cam vardı, 
kendiliğinden havalanırdı. Hiç sorun yaşamadık. Bu dükkanda da 2004’ten beri merkezi ha-
valandırma var. Ayrıca arka tarafta da belediye kararıyla çekme mesafesi konmuştur, bir 
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havalandırma boşluğu vardır, gerekli olduğunda orası açılır ve hava sirkülasyonu sağlanır. 
Gürültü çok önemlidir; fazlaca tabak sesi, çatal sesi müşterileri hiç iyi etkilemiyor. Buna dik-
kat edilmesini istiyoruz, ses bu işin doğasında olan bir şey aslında 120 personelle çalışan bir 
işletmeyiz, hal böyle olunca hiçbir şey yapmasalar bile insanların nefeslerinin bile bir sesi 
var” (Çağdaş B 2015). 

Havalandırma ve gürültü göz ardı edilen atmosfer unsurları olsa da restoranlar-

da önemli etkenler olduğu literatürde de desteklenmektedir. Demiral (2015), res-

toranlar üzerine gerçekleştirdiği araştırmasında ambiyansın, başka bir deyişle 

atmosferin ortamdaki müzik, koku, renk, aydınlatma, gürültü, havalandırma, te-

mizlik faktörleri ile olan bağlantısını ve tüm bu faktörlerin tüketiciler üzerindeki 

doğrudan ve dolaylı etkilerini açıklamıştır. Ortamdaki hoş koku, dinlendirici müzik, 

doğru ayarlanmış sıcaklık, yeterli aydınlatma, düşük gürültü seviyesi restorandaki 

diğer değişkenler ile birlikte doğru ayarlandığında müşteriler üzerinde pozitif algı 

yaratmaktadır. Restoran yöneticileri atmosfer bileşenleri üzerine odaklanarak 

müşterilerin zihninde pozitif algı oluşturmayı ve böylelikle onları satın almaya 

ikna etmeyi, markanın tüketici gözündeki değerini artırmayı amaçlamaktadır. Gö-

rüşmeler sırasında yapılan gözlemlerde İmam Çağdaş’ta yoğun olarak pişen kebap 

ve baklavanın kokusunun bertaraf edildiği gözlenmiştir. Restoran girişinde ana 

alanda Osmanlı motifleri ağırlıklı olan avizenin aydınlatmaları müşterileri rahatsız 

etmeyecek şekilde gün ışığı şeklinde seçilmiştir. Restoranda kullanılan renkler 

ahşap tonlarında, göz yormayacak renklerden oluşmaktadır. Yazın serinletici ol-

ması ve kışın sıcaklık elde edilmesi için duvarlarda ahşap kaplama tercih edilmiş-

tir. İşletmelerde yoğun müziğin müşterileri kötü etkilediğini düşünen işletme sa-

hipleri, sabahları dinlendirici olduğunu düşündükleri Türk Sanat Müziği’ni tercih 

etmektedir (Çağdaş B. 2015). Profesyonel bir yaklaşımla oluşturulan atmosfere 

verilen önemi Burhan Çağdaş (2015) tarafından şöyle ifade edilmiştir; 

“Geçmişte de dükkanımız ahşap ağırlıklıydı, çocukluktan hatırladığım masa sandalyeler ah-
şap ağırlıklıydı. Hatta masaların üstü mermer altı ahşap ağırlıklıydı. Duvarlar camgöbeği 
rengindeydi. Ancak Türkiye’ de ne yazık ki otellerde de böyle, insanlar modernlik istiyor. 
Müşterimizin beklentilerine ayak uydurmaktan yanayız. Örneğin İtalya’ya gitseniz işletmeler 
100 yıllık masa ve sandalyeleri kullanırlar. Türkiye’ de bu pek mümkün olmuyor, ülkemizde 
insanlar yenilikten yana. Bu yeni işletmemiz de anıtlar kurulu kararıyla yapılan bir mekan. 
Bu sebeple mümkün mertebe doğal olmayan malzeme kullanmamaya özen gösterdik. Eski 
dükkanımızda kullandığımız masa ve sandalyeleri yeniledik.  O ahşap objelere, figürlere yine 
yer verdik. Duvarlar ahşap kaplama, ahşabın sıcaklığından faydalandık. Müşterilerin beklen-
tilerini de göz önüne alarak tasarlattık, konforlu olmasına özen gösterdik. ”  

İşletmede atmosferde dikkat edilen diğer noktaları Talat Çağdaş (2015) şöyle 

tamamlamıştır; 

“İşletmemizde geçmişten beri en önem verilen şey temizliktir. Eski dükkanımızda müşterile-
rin oturduğu masanın tam karşısında bir lavabo vardı. Babam rahmetli çalışanlara tembih 
ederdi. Ellerinizi müşterilerin önünde dirseklerinize kadar yıkayın, müşteri sizin elinizden 
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gelen yemeği yiyecek. İçi rahat etsin diye… Bugün de çalışanların temizliğine dikkat ederim, 
başta temizlik ve ahlak. Mesela çalışanlar müşterinin yanında konuşmaz, siparişini dinler, 
alır, yemeğini getirir ama müşterinin başında durmaz. Bazı restoranlarda bahşiş beklerler, 
bizde öyle olmaz”.   

Bu faktörler yanında restoran işletmelerinde hizmet alanında etkisi olan bir baş-

ka faktör ise tutum ve davranıştır. Söz konusu tutum ve davranışlar; restoran çalı-

şanlarının tutum ve davranışları ile birlikte diğer müşterilerin ve dış çevredeki 

diğer insanların tutum ve davranışlarının tamamını kapsamaktadır  (Kılınç ve Kı-

lınç 2010). Örneğin; Bir müşteri restoranda yemeğini yerken, servis personelinin 

veya yan masadaki bir müşterinin davranışlarından rahatsızlık duyabilir. Ortam-

daki kişilerin davranışları müşterilerin algılarında olumlu veya olumsuz etki yara-

tabilir. Talat Çağdaş (2015) müşterilerin daha çok çalışanların tutumlarından etki-

lendiklerini ve buna bağlı tutumlar sergilediklerini belirtmiştir. Burada kontrol 

edilebilecek esas konunun çalışanların tutumu olduğunun altını çizmiştir. 

“Personelin birbirine hitabı bizim için çok önemli. Birbirlerine “beyfendi” diye seslenmeleri-
ni, alçak sesle konuşmalarını istiyoruz. Burada çalışanlar genellikle civar halktan, kişinin do-
ğasında olmayınca düzeltmek çok kolay olmuyor ancak olduğunca dikkat etmekten yanayız” 
(Çağdaş, T, 2015). 

İmam Çağdaş’ın Hizmet Garantisi Anlayışı 

Hizmet garantisi, genel olarak üreticinin tüketiciye reklamlarında veya tanıtımla-

rında verilen sözleri yerine getirmek için verdiği söz olarak tanımlanmaktadır. 

Liden ve Sanden (2004), hizmet garantisini herhangi bir hizmet hatasında veya 

müşterinin hizmetten memnuniyet duymaması halinde, hizmetin iyileştirilmesi 

veya tazminini bilme hakkı veren sistem olarak ifade edilmiştir (aktaran Kılınç ve 

Kılınç 2010). Hart (1989),  iyi bir hizmet garantisinde bulunması gereken beş özel-

liği koşulsuzluk, anlamlı ve anlaşılır olmak, kolay iletişim kurulabilir olmak ve ko-

lay ve hızlı bir şekilde birleştirilebilmek şeklinde açıklamaktadır. Bu yönlerle ele 

alındığında; İmam Çağdaş’ta sunulan hizmet garantisinin bu beş özelliği taşıdığı 

Talat Çağdaş (2015)’ın şu ifadelerinden anlaşılmıştır; 

“Geçmişte de böyleydi. Müşteri şu kadarcık bir şey söylese biz onu, dinlemeden, anlamadan 
salmazdık. Hepsini dinlerdik, olumlu karşılardık. Müşteri haksız da olsa olumlu karşılardık. 
Biz, Burhan olsun ben olayım ayakta dolaşırız. Ben bir gün yine dolaşırken müşterinin ye-
meğini beğenmediğini fark ettim, hemen ustaya gittim bu müşteri sorun çıkaracak dedim, 
henüz çocuk ona bakmaya gitmeye kalmadı ki, garson geldi, müşteri ‘bu kebap dağlanmış’ 
diyor, dedi. Dedim ki doğru söylüyor, hemen değiştirin” (Çağdaş T. 2015). 

Hizmet garantisi, işletmelerde “özel, koşulsuz, algılanan,  içsel ve dışsal” olmak 

üzere beş farklı şekilde sunulmaktadır.  Özel hizmet garantisinde hizmette meyda-

na gelen hatanın türüne göre garantinin kapsamı ve müşteriye geri ödeme şartları 
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bildirilmekte, işletme bu sayede hizmet kalitesini geliştirerek, müşteri memnuni-

yetini sağlamayı amaçlamaktadır (Raymond, Fisk ve Grove 2013). Koşulsuz hizmet 

garantisi, üretimin herhangi bir biriminden kaynaklanan hata ayırt edilmeksizin 

müşteriye sunulan garantidir. Algılanan hizmet garantisi ise yazılı bir sözleşmeye 

dayanmayan ancak işletme ve müşteriler tarafından algılanan uygulamadaki ga-

ranti şeklidir. İçsel garantide hizmet işletmenin farklı birimleri ve çalışanları içeri-

sindeki bilgi ile sınırlıyken, dışsal garanti hizmeti sunan işletme tarafından hizmet 

zamanlaması, hizmetin doğru sunulması, geri dönüşün sağlanması şeklindeki içsel 

garanti şartlarının müşterilere bildirilmesiyle oluşmaktadır (Kılınç ve Kılınç 2010). 

Koşulsuz hizmet garantisinde daha fazla çalışan motivasyonu ve mesleki iş mem-

nuniyeti sağlayarak daha yüksek hizmet standartları geliştirilirken, özel hizmet 

garantisinde müşterilerin aldıkları hizmet ile ilgili geri bildirimlerine başvurularak, 

müşterilere hizmet hatasının türüne bağlı olarak değişen garanti kapsamı ve geri 

ödeme şartları belirtilmekte ve hizmet üretiminde iyileştirmelere gidilmektedir 

(Kashyap 2001). İşletmeler bu garanti şekillerinden yalnızca biri ile hizmet garan-

tisi sağlayabildikleri gibi, birkaçını bir araya getirerek karma bir hizmet garantisi 

de sunabilmektedir. Örneğin; Ritz Carlton Hotel “Ritz Carlton Esasları” sloganıyla 

hizmetlerinde içsel garanti kapsamında konuklarına tam memnuniyet garantisi 

sunmaktadır (Lee 2006). İmam Çağdaş’ta sunulan hizmet garantisinin şekli Burhan 

Çağdaş (2015) tarafından şu şekilde ifade edilmiştir; 

“Günde 1000-1200 kişinin yemek yediği bir işletmeyiz, bu işletmede beş kişinin yemeğini 
değiştirseniz ne olur ki? Yahut farz edelim ki fıstık kabuğu çıktı baklavadan, bir kilo baklavayı 
değiştirirseniz ne olur ki? Bu sistem hiç değişmedi, babamdan öğrendim. Müşteri beğen-
mediyse, sorun çıktıysa iş bitmiştir. Biz bu durumda malın bize iadesini istiyoruz, karşılığın-
da malın yenisini gönderiyoruz. Baklava satışlarımızda müşterilere bilgi veririz; biz baklava-
mızda nişkoz şekeri kullanmayız, doğal şeker kullanırız. Bu yüzden baklavamız şekerlenebi-
lir” (Çağdaş B. 2015). 

İmam Çağdaş’ın müşterilerine sunduğu garanti; söz konusu garanti şekillerinin 

birkaçının bir araya getirilmesi ile oluşmaktadır. Örneğin; işletme baklavanın in-

ternet satışında koşulsuz hizmet garantisi sunan bir satış sözleşmesini taahhüt 

ederken, müşterilerine ürünün teslimat süresini ve şekerlenme ihtimalini bildir-

mektedir. Restoran işletmesindeki direkt satışlarında ise koşulsuz hizmet garanti-

sini dışsal garanti ile algılanan kalitenin birleşimi şeklinde sunmaktadır. Özetle, 

İmam Çağdaş’ta yukarıda açıklanan beş hizmet garantisinin birlikte verildiği söy-

lenebilir.  

SONUÇ 

Bir hizmet işletmesi olarak restoran işletmelerinde marka değeri artırmada başvu-

rulan yöntemler hizmetin yapısal özellikleriyle ilişkili olarak bir takım farklılıklar 

taşımaktadır. Bu farklılıklardan kaynaklanan nedenlerle hizmet alanı ve hizmet 
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garantisini temel alarak yapılan marka değeri çalışmaları ile markaların müşterile-

rin gözündeki değeri olumlu yönde artırılmaktadır. Marka değeri artırmada temel 

alınan hizmet alanı ve hizmet garantisini 1887’den beri bir aile işletmesi olarak 

uygulayan İmam Çağdaş’ın incelendiği bu araştırma ile işletmenin marka değeri 

uygulamaları ortaya konulmuştur. İmam Çağdaş’ta yıllar içinde atmosferde müşte-

rilerinin tercihleri göz önünde bulundurularak bir takım değişikliklere gidildiği 

ancak sunulan hizmetin şekli ve garantisinin geçmişten günümüze hiç değiştiril-

mediği anlaşılmıştır. Literatürde yer alan tüm konuların hayata geçirildiği hizmet 

alanı ve garantisi esaslı uygulamaların istikrarlı bir şekilde gerçekleştirilerek birer 

işletme politikası haline geldiği anlaşılmıştır. Bu yönleriyle İmam Çağdaş’ta marka 

değeri kavramına geçmişten beri önem verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalış-

mada incelenen İmam Çağdaş’ın marka değeri uygulamalarının sektörde faaliyet 

gösteren diğer işletmeler tarafından da geliştirilerek uygulanması ve içselleştiril-

mesi önerilebilir.  
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ÖZ 

Bu çalışma günümüzün hızlı çevresel değişim koşullarında işletmeler için bir zorunluluk arz 
eden örgütsel değişim süreçlerinde girişimci bakış açısının önemi ve değişim sürecine katkı-
sını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Alanyazında değişim süreçleri detaylı olarak ele alınır-
ken, bu süreçlerde girişimci bakış açısının rolü ve önemini inceleyen çalışmalara rastlan-
mamaktadır. Çalışmada ikincil kaynaklar taranarak girişimci bakış açısının otel işletmelerin-
de yarattığı değişimler irdelenmiş ve alanyazındaki bu boşluk doldurulmaya çalışılmıştır. 
Araştırma sonucunda girişimci bakış açısının yenilik kadar, değişim yönetiminde de önemli 
bir kolaylaştırıcı olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, girişimci bakış açısının, otel işletme-
lerinde iş yapma usul ve süreçlerindeki gelişim ve değişimde lokomotif rolü üstlendiği ve 
sürekli gelişimin bir ön şartı olan yenilikçi ve girişimci örgüt kültürünün otel işletmelerinde 
benimsenmesinde etkili olduğu görülmüştür. Bu nedenle, otellerin girişimci bakış açısıyla 
girişimci ekipler oluşturmalarının, mevcut rekabet avantajlarını koruyacak ve geliştirecek 
önemli bir strateji olarak görülmesi önerilmektedir. 

Anahtar sözcükler: Otel işletmeciliği, değişim, girişimcilik, girişimci bakış. 

 

GİRİŞ  

Değişim, bir yenilik ve gelişim olarak düşünüldüğünde, girişimcilik ve girişimci 

bakış açısına çok yakın olduğu görülür. Bu kavramların önemli ortak öğeleri olan; 

uyum, esneklik, performans, kalite, yenilikçilik gibi konularda da bu yakınlık rahat-

lıkla izlenmektedir. Bu nedenle, ilk bakışta çok uzak gibi dursa da girişimcilik ve 

değişim kavramlarının birbiriyle ilintili olduğu söylenebilir. Değişim, çoğu zaman 

girişimci ya da yenilikçi bakış açısının bir sonucu, hatta bir ürünüdür. Girişimci 

bakış açısı değişimi ve yeniliği beslerken, değişimin başarısı ve gerekliliği de önem-

li ölçüde yenilikçi çabalara bağlıdır. Burada sözü edilen girişimci bakışı, girişim ve 

girişimcilik kavramlarından öte bir yaklaşımı, bir düşünceyi göstermekte ve deği-

şimin amacına ulaşması ya da değişim ihtiyacının hissedilmesindeki üstsel kavra-
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yışı açıklamaktadır. Böyle bir felsefenin işletme üst yönetimi yanında, örgütün 

tamamında var olması, kişilerin yenilikçi ve yaratıcı yönlerini geliştirecek önemli 

bir alt yapıyı, baştan hazır hale getirecektir. Çünkü işletme içerisinde çevreyi sü-

rekli izleyen ve değişimi yönetme becerisine sahip girişimci ve yaratıcı bireylerin 

var olması değişim ve uyum açısından önemlidir.  

Böyle bir bakış açısı çok hızlı değişimler içindeki bir çevrede hizmet veren diğer 

işletmelerde olduğu gibi otel işletmeleri için de son derece önemlidir. Bilindiği gibi 

otel müşterileri sürekli yeni hizmetler beklemekte, yeni moda ürün ve eğilimleri 

hızla tüketmektedir. Böyle bir yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmek için 

oteller, müşteri beklentilerini karşılamak ve hatta ötesine geçmek durumundadır. 

Dolayısıyla, otel işletmelerinin hızlı çevresel değişimlere uyum sağlaması, gerekli 

yenilikleri yapması ya da takip etmesi, hatta öncü olması ancak girişimci bakış 

açısıyla mümkün olabilecektir.   

Bu çalışma temelde, örgütsel değişimde girişimci bakış açısının önemi ve değişi-

me olan katkısını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Böylece, geleneksel olarak ele 

alınan değişim sürecine, bugün bu bakış açısının da eklenmesine dikkat çekilmiş 

olacaktır. Değişim, girişimcilik, yenilik ve yaratıcılık konuları uzun yıllardan beri 

işletmecilik alan yazınında farklı araştırmalara konu olmuş, hayli bilgi birikimi 

olmuştur. Ancak bu konuların birbiriyle olan girdi çıktı ilişki ve katkılarının ele 

alındığı bir çalışmaya rastlanamamıştır. Yenilik ve girişimcilik ruhu ya da bakış 

açısı yine üzerinde sıkça durulan konular olurken, bunların değişim ile olan ilişki-

leri sürekli ihmal edilmiştir. Yine değişim süreci birçok farklı araştırmada detaylı 

olarak ele alınmış, ancak girişimci bakış açısının bu süreçteki önemi göz ardı edil-

miş ya da dillendirilmemiştir. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada konunun bir de 

bu yönde incelenmesine karar verilmiştir.  İlgili alan yazındaki taramalardan elde 

edilen kavramsal ve kuramsal açıklamalara bağlı olarak, otel işletmelerindeki deği-

şim olgusuna bir de girişimci bakış açısı ile bakılmasına çalışılmıştır.   

DEĞİŞİME “GİRİŞİMCİ BAKIŞI” 

İnsanoğlu, tabiatla olan etkileşimi sürecinde, sorunlara çözüm bulmada ve çevre-

deki değişimlere uyum sağlama konusunda girişimcilik zihniyetinden her zaman 

faydalanmaktadır (Ercan ve Gökdeniz 2009: 76; Akoğlan Kozak ve Yılmaz 2010: 

85). Bu nedenle tarihsel süreç içerisinde sık sık girişimciliğin değişimle ilişkilendi-

rildiği görülmektedir.  

18. yüzyılda Sanayi Devrimiyle birlikte sermayedar ve girişimci kavramları birbi-

rinden ayrılmıştır (Hisrich ve Peters 1998: 7).  Bu dönemde J. B. Say, girişimcinin 

asıl görevinin elindeki işi daha iyi yapmaya çalışmak değil, yenilikler yaratarak 

değişime ivme kazandırmak olduğunu ifade etmiştir (Demirci 2006: 7). Girişimci 
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sözcüğünün İngiliz yazınında yer alması ise Adam Smith ile başlar.  Adam Smith’e  

(1776) göre kâr,  stratejik bir karar almaktan çok sermaye yatırarak riske etmenin 

bir getirisidir. Girişimciliğe yönelik çalışmalar yapan Avusturya Okulu girişimcileri, 

karar verme aracılığıyla ekonomik değişimler yaratan bireyler olarak görmüştür. 

Alman Okulu açısından girişimci,  hem risk alıcı hem de yenilikçi olarak görülmek-

tedir (akt. Altuntaş 2010: 8-9). Girişimcilik teorisinin ekonomik temellerini atmış 

olan Joseph Schumpeter, girişimciliğin toplumlardaki değişim sürecini harekete 

geçiren önemli bir motor görevini üstlendiğini ifade etmektedir (Ağca vd. 2010: 

109). Ona göre girişimci, gerçekleştirdiği yenilikler yoluyla ekonomiyi daha iyi ve 

daha yüksek bir denge noktasına taşıyan kişidir (Özkul 2007: 364). Böyle bir yak-

laşım, örgütsel değişim kapsamında da girişimciliğin ya da girişimci ruhun önemi-

ne dikkat çekmektedir. Zaten Hisrich ve Peters tarafından yapılan tanım, girişimci 

ve örgütsel değişim arasındaki bu ilişkiyi destekler niteliktedir. Hisrich ve Peters’e 

(1998) göre girişimci, hem ekonomik verimliliği arttırmak için süreç içerisinde 

finansal ve sosyal riski üstlenerek parasal tatmine hem de başarı ve bağımsızlık 

gibi bireysel tatmine yönelik sonuçlar elde etmeye yönelik değer taşıyan bir şeyler 

yaratan birey ve/veya örgüt olarak tanımlanabilir.  Girişimcilik ise bu değeri ya-

ratmaya yol açan süreçler olarak görülmelidir (Altuntaş 2010: 24-25). 

Buraya kadar olan açıklamalardan anlaşılabileceği gibi girişimcilik daha çok eko-

nomik kuramlarla açıklanmıştır.  Ancak son yıllarda girişimci bakış açısının ve 

girişimciliğin bir yönetim aracı olduğuna, bir başka deyişle, girişimci ya da yenilikçi 

olarak nitelendirilebilecek işletmelerin karakteristiklerine doğru kaydığı görül-

müştür. Özellikle, otel işletmelerinde çok uluslu yapılanmalar yanında, gerçekleşti-

rilen faaliyetlerin oldukça karmaşık olması girişimciliği, yönetsel bir eylem olarak 

görme yanında bunu bir bakış açısı ya da vizyon olarak görmeyi ve işletmelerde bir 

içsel dinamik olarak beslemeyi gerekli kılmıştır. Bu olgu bir dönem sonra pratikte 

iç girişimcilik olarak karşılık bulmuştur. İç girişimciliğin, işletme ya da örgüt için-

deki girişimciliği temsil ettiği ileri sürülebilir. Çünkü iç girişimcilik organizasyon-

larda fırsat arama, değişimi getirme, yenilik ve yaratıcılık sürecidir ve girişimci 

bakış açısını ifade eder. Ayrıca, iç girişimcilik; işletmeyi risk alarak harekete geçir-

meyi, yeniden canlandırmayı ve organizasyon içerisinde yeni bir girişim yaratmaya 

yol açan girişimsel faaliyetleri, organizasyonun ana fikrini yenilemeyi ve organi-

zasyonu dönüştürmeyi de anlatır (Naktiyok ve Kök 2006: 78). Bu bağlamda, iç 

girişimciliğin örgütsel değişimin gerçekleşmesinde önemli bir yaklaşım ya da ko-

laylaştırıcı olduğu söylenebilir. 

“GİRİŞİMCİ BAKIŞI” ve TEMEL YETENEKLER 

Girişimci bakış, iç girişimcilik ya da örgütsel girişimin kabul görmesi ve bir değişim 

kültürü yaratmasında olmazsa olmaz bir takım öncüller bulunmaktadır. Örgütün 
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değişim kapasitesini belirleyen bu öncüller, bazı yazarlar tarafından yetenekler 

olarak da adlandırılmaktadır (Buono ve Kerber 2009: 98-102). Bu yeteneklerden 

bazıları, değişimin olduğu kadar girişimciliğin de olmazsa olmaz unsurları, girişim-

ci bakış açısını besleyen temel yeteneklerdir. Proaktiflik, risk, özerklik,  performans 

ve yenilik bu iki kavram arasında en fazla örtüşen boyutları oluşturmaktadır (Jud-

ge ve Douglas 2009: 635-649). 

Yenilik 

Değişimde yeniliğin olmazsa olmaz olduğu hareket noktasına konulduğunda, yeni-

liğin sağlanması ancak girişimci bakış açısıyla mümkün olacaktır (Akoğlan Kozak 

ve Yılmaz 2010: 96).  İşletmelerde yenilik ve girişimci bakış açısı en fazla; yeni 

ürünler, hizmetler, süreçler ve pazarlar geliştirme alanlarında ortaya çıkmaktadır 

(Covin ve Slevin 1991; Zahra 1995; Lumpkin ve Dess 1996; Knight 1997; Antoncic 

ve Hisrich 2001; Morris ve Kuratko 2002). Buradaki yeniliklerin ürün/hizmet ile 

teknoloji/süreç alanlarında yoğunlaşması dikkat çekicidir (Ağca vd. 2010: 120). 

Çünkü günümüzün yenilikçi işletmelerinde, farklılaşma ve bireyselleşme stratejile-

riyle birleştirilen hizmetlerin zenginleştirilmesi üzerine odaklanılmaktadır. Gele-

neksel otel işletmeciliği yanında, özgün dekorlarıyla kişiye özel konaklama dene-

yimleri sunan butik oteller, başarılı yenilik çalışmalarının olduğu kadar farklı bir 

bakış olan girişimci bakışın da bir ürünüdür. Otel işletmelerinde teknolojik ve sü-

reç yenilikleri içerisinde elektronik kapı kilitleri, pay TV, internet rezervasyon 

uygulamaları, esnek check in/out zamanları, bakıcı hizmetleri vb. yenilikler de bu 

kapsamda değerlendirilebilir (Victorino vd. 2005: 558). 

Proaktiflik  

İşletmelerdeki ihtiyaca göre değişimde proaktif veya reaktif yaklaşım söz konusu 

olabilir. Sauser ve Sauser (2002: 34-35), işletmelerin pek çoğunun rekabetçi ve 

dinamik çevrede hayatta kalabilmek için proaktif davranmak zorunda olduklarını 

vurgulamaktadır. Onlara göre etkin yöneticinin, girişimciliğin ve yenilikçiliğin ya-

ratıcısı olabilmesi için fırsatları önceden tahmin etmesi ve ona göre hareket planı 

oluşturması gerekmektedir. Tam bu noktada proaktif değişim ile girişimci bakış 

açısının entegreasyonu ve bunun rekabet üstünlüğü sağlamadaki önemi ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin, otellerin çevrede gerçekleşecek olayları önceden tahmin 

ederek küçülmeye gitmesi veya ekonomik kriz öncesi hazırlık yapması proaktif 

bakış olarak değerlendirilebilir (Akoğlan Kozak 2004: 29). Bunun yanısıra,  otelle-

rin pazardaki fırsatları takip etme, ürün, hizmet, teknoloji, yönetim stratejileri, 

yeniden yapılanma gibi konularda bulunduğu sektörde öncü rolü üstlenerek, çev-

resini şekillendirme yeteneği girişimciliğin proaktiflik yeteneğini oluşturmaktadır 

(Akoğlan Kozak ve Yılmaz 2010: 89).  
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Risk 

Girişimci bakış açısıyla risk, değişim yönetiminde ve girişimcilikte ele alınması 

gereken önemli bir yönetim yeteneği olarak dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, 

Miller ve Friesen (1982) risk almayı, "üst yönetimin, yüksek maliyet getirebilecek 

başarısızlıkları kabul etme derecesi";  Covin ve Slevin (1991)  ise "yatırım kararla-

rının ve stratejik hedeflerin belirsizlik altında uygulaması" olarak ifade etmektedir. 

İşletmelerde çalışanlar riski kişisel olarak da üstlenebilirler. Burada üstlenilen risk 

işletmenin para kaybı değil, çoğu zaman çalışanların itibar ve kariyerlerinin tehli-

keye girmesidir. Girişimci bakış açısına sahip olmayan veya girişimciliğe önem 

vermeyen işletmelerde girişimci bireylerin aldıkları risk daha keskindir (akt. Şe-

şen, 2010: 64). Alınan riskin götürüsü getirisinden daha yüksek olduğu zamanlar-

da ise bu durum çalışanların yeni fikir üretmesini ve eyleme geçmesini engeller. 

Hatta bazı durumlarda çalışanlar girişimci niyetlerini işletme dışında gerçekleş-

tirmeye çalışırlar (Şeşen 2010: 64). Bu gibi durumlarda girişimci bireylerin başka 

bir işletmeye kaptırılması veya kendi işlerini kurması da söz konusu olabilir.  

Özerklik 

Bir birey veya grubun bir fikri ya da vizyonu ortaya koyma ve uygulamada bağım-

sız hareket edebilmesi anlamına gelen özerklik (Lumpkin ve Dess 1996: 140), özel-

likle, insan unsurunun ön planda olduğu otellerde yenilik ve girişimcilik sürecinde 

önemli değişkenlerden biri olarak görülmektedir (Saragih 2011: 204). Özerklik, 

yalnızca yöneticilerin değil, tüm işletmenin işleyişine ve sonuçlarına yönelik far-

kındalık ve sorumluluk duygusuna sahip olmasını sağlaması yönüyle dikkat çekici-

dir. Günümüzde pek çok otelin yönetsel başarı için hiyerarşi düzeyini azalttığı 

dolayısıyla, çalışanlara her kademede daha fazla yetki verecek şekilde örgüt yapıla-

rını değiştirdikleri görülmektedir. İşletmelerde yenilik yönlü her tür değişimin 

gerçekleşmesinde her ne kadar özerklik önemli bir unsur olarak görülse de özerk-

liğin sağlanmadığı durumlarda da örgütsel değişim gerçekleşmektedir. Örneğin, 

işletme dışından hükümet otoriteleri, sendikalar gibi dış etkenler işletmelerde bazı 

değişiklikler ve yenilikleri zorlayabilmektedir (Akoğlan Kozak 2004: 131). Ancak 

girişimci bakış açıyla özerklik, bir fikri, vizyonu veya yeniliği bağımsız şekilde or-

taya koyup uygulama eğilimi olarak görülmektedir (Şeşen 2010: 65). İşletmeler 

açısından özerklik unsuru,  mutfak alanında çalışan aşçıların mesleki özerkliğinin, 

yaratıcılık süreci aşamalarına etkilerinin belirlendiği bir araştırmada,  mesleki 

özerklik boyutlarının, yaratıcılık süreci aşamaları üzerinde özellikle, fikri tasarla-

ma aşamasında etkili olduğu belirlenmiştir (Kesici 2014: 72).   
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Performans 

Performans sık sık rekabet, verimlilik, maliyet, kârlılık gibi göstergelerle ele alın-

maktadır (Akoğlan Kozak 2004: 18; Tokat 2012). Bu bağlamda, işletmelerin iş 

yapabilme kapasitelerinin arttırılması ve çalışanların enerjilerinin işletme orta-

mında etkili kullanılması, iç girişimcilik ve örgütsel verimliliğin önemli bir göster-

gesi olarak kabul edilmektedir (akt. Köymen 2010: 31). İç girişimcilik bakış açısı 

günümüzün global pazar koşullarında otellerin sürekli gelişimlerini sağlaması 

yanında, performanslarını da artırmaktadır (Akoğlan Kozak ve Yılmaz 2010: 95). 

Guth ve Ginsberg  (1990),   Covin ve Slevin (1991), Lumpkin ve Dess (1996) tara-

fından geliştirilmiş iç girişimcilik modellerinde özellikle, yenilikçilik anlayışının 

önemli bir boyut olduğu ve işletme performansı üzerinde büyük ölçüde etkili oldu-

ğu sonucuna varılmıştır. Türkiye’de dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde kurum-

sal girişimcilik ve işletme performansı ilişkisinin araştırıldığı bir çalışmada ise 

girişimcilik boyutlarından; proaktiflik, rekabetçilik ve yenilikçiliğin, otel işletmele-

rinin finansal ve finansal olmayan performansları üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi 

olduğu belirlenmiştir (Özer 2011: 126-127). 

OTEL İŞLETMELERİNDE “GİRİŞİMCİ BAKIŞI” 

Değişim ve girişimci yaklaşım ilişkisinin ele alındığı çalışmalarda, örgütsel deği-

şimde girişimciliğin özellikle yenilikçilik, yeni iş girişimi ve örgütsel yenilenme 

boyutlarına vurgu yapıldığı dikkat çekmektedir. Küçük ve orta ölçekli otel işletme-

lerinin yaygın olduğu otelcilikte araştırma faaliyetlerine ayırılan kaynağın az oldu-

ğu göz önüne alındığında otel işletmelerinde radikal yenilikler ve değişimlerin 

nispeten az olduğu söylenebilir (Hjalager 2002). Bazı araştırmacılara göre radikal 

yenilikler bilimsel araştırmalar ve teknolojiyle yakından ilişkilidir (Carvalho ve 

Costa 2011: 27). Nitekim otel işletmeleri açısından baktığımızda yapılan değişimle-

rin radikal yeniliklerden ziyade artırımsal olarak gerçekleştiği görülmektedir. An-

cak bazı araştırmacılara göre, insan faktörünün önemli olduğu turizm işletmele-

rinde değişimler mutlaka bilimsel ve teknolojik araştırmalara bağlı olarak gerçek-

leşmez (Hjalager 2002). Kaynağın çeşidine göre farklılık gösterebilir. Radikal deği-

şimler bütün bir sektörü veya sektörün önemli bir bölümünü etkileyen küçük ev-

rimci uygulamalardan oluşabilir (Iorgulescu ve Ravar 2013). 

Araştırmacılara göre yeni ürün ve süreçlerin büyük çoğunluğu otelcilik sektörü 

dışında geliştirilse de (Hjalager 2002) otel yöneticilerinin, yeni ürün ve süreçleri 

tanımlamasının ötesinde bu yenilikleri işletmenin misyon ve uygulamalarına adap-

tasyonunu sağlaması gerekir. Çünkü işletmelerde yenilik ve problem çözme yete-

neği büyük ölçüde çalışanların yaratıcılıklarına bağlıdır. Bu bağlamda, otel yöneti-

cilerinin işletmenin uzun vadede rekabet gücünü artırmak için değişim ajanı rolü-

nü üstlenerek yaratıcı ve girişimci bakış açısının aktif destekleyicileri olmaları 
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gerekir (Iorgulescu ve Ravar 2013: 513). Çünkü pek çok sektör gibi turizm sektörü 

için de değişim ve yenilikçi fikirler rekabetin önemli bir itici gücü olarak kabul 

edilmektedir. Örneğin, otel yöneticilerinin girişimci olarak ‘yenilik yapma’ ve ‘stra-

tejik yenilenme’ konularını önemsediklerine dönük bulgular bulunmaktadır (Akoğ-

lan Kozak ve Yılmaz 2010: 96).  Nitekim turizm sektöründe kitle turizm hareketleri 

için oluşturulan ‘standart paketler’ gibi geleneksel hizmetler, bugünün değişen 

müşteri beklentilerini karşılamak için artık yeterli görülmemektedir (Monteiro ve 

Sousa 2011: 169). Otellerde ise sunulan hizmetlerin, hızla değişen müşteri beklen-

tileri, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, insan odaklılık ve yeniliklerin etkisiyle 

geçmişe oranla daha hızlı eskidiği görülmektedir (Gürel 2012: 60). Bu değişimler 

otel işletmeleri açısından ürün ve hizmet yeniliği sağlamanın olmasa olmazı olan 

girişimci bakış açısını rakiplere göre önemli bir üstünlük haline getirmektedir. 

Ankara’da beş yıldızlı otel işletmeleri kapsamında gerçekleştirilen bir araştırma-

da, işletmelerinin yaratıcılık ve yenilik konusunda ekip çalışmasını desteklediği, 

ancak girişimci fikirler için yeterince kaynak ayırmadığı ve ödüllendirmenin ger-

çekleşmediği ortaya çıkmıştır (İkiz 2011: 74). Otel yöneticileri tarafından hangi tür 

yeniliklerin önemli olduğunun belirlenmesinin amaçlandığı başka bir çalışmada ise 

yöneticilerin her türlü yeniliği önemli bir rekabet avantajı olarak gördükleri ancak 

buna rağmen otellerde yenilik uygulamalarının sık gerçekleşmediği tespit edilmiş-

tir (Iorgulescu ve Ravar 2013: 521).  

Turizm araştırmalarında girişimciliğin temel yetenekleri olan yenilik, risk ve 

proaktifliğin zaman zaman birlikte ele alındığı görülmektedir. Otel işletmelerinin 

yenilik eğilimlerinin araştırıldığı bir çalışmada proaktifliğin otel işletmeleri açısın-

dan üstünlük sağlayacak bir durum olduğu vurgulanmış, deniz-kum-güneş üçlü-

sünden oluşan tatilden sıkılan turistler için işletmenin benzeri daha önce görül-

memiş bir hizmeti sunmasının,  tüketicinin bahsi geçen işletmeyi tercih etmesinde 

önemli bir rol oynayacağı belirlenmiştir. Ayrıca, yenilikler için risk alınması gerek-

tiğini vurgulayan çalışmada, otel işletmelerinin daha önce girilmeyen yeni ürün 

veya hizmet alanlarına girme konusunda çekingen kaldığı sonucuna ulaşılmıştır 

(Vatan 2010: 88). Martinez-Ross ve Orfila-Sintes (2009: 640) ise çalışmalarında 

özellikle radikal yenilikler konusunda otel işletmelerinin proaktif davranarak daha 

fazla risk aldığını vurgulamaktadır. Litzinger’ın (1965: 280) Arizona otel sektörün-

de yönetici ve girişimcilerin özelliklerini karşılaştırdığı çalışmasında, yöneticilerin 

aksine girişimcilerin kritik yönetsel konularda yenilik ve risk öğelerine daha fazla 

odaklandığı belirlenmiştir. Yine üst kademe yöneticiler üzerinde yapılan başka bir 

çalışmada, yöneticilerin çalışanları kişisel risk alma konusunda teşvik etmesi ve 

desteklemesinin, hatalardan ders çıkarma ve yeni fikirler yaratma konusunda 

önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Mostafa 2005: 24). 
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Turizm sektörü emek yoğun bir sektör olduğu için özellikle çalışanlar, işletmeler 

açısından bir başarı faktörü olarak görülmektedir. Bu nedenle çalışanlara sağlanan 

özerklik turizmde önemli bir yetenek olarak karşımıza çıkmaktadır. İsrail’de küçük 

turizm işletmeleri üzerinde yapılan bir araştırmada, girişimci bakış açısının temel 

yeteneklerinden biri olan özerkliğin, işletme performansı ile ilişkili olduğu sonu-

cuna ulaşılmıştır (Lerner ve Haber 2000: 93). Otel yöneticileri üzerinde yapılan 

başka bir çalışmada, yenilikçi liderlerin her kademede çalışanı güçlendirmesi, tole-

rans tanıması ve hataları kabul etmesinin dolayısıyla özerklik sağlamasının sürekli 

gelişim ve hizmet kalitesini arttırmada önemli bir belirleyici olduğu tespit edilmiş-

tir (Monteiro ve Sousa 2011: 174). Çalışanlara yönelik özgürlük alanlarının tanın-

ması onların özerkliğini arttıracak ve yaratıcı fikirlerinin eyleme geçmesini sağla-

yacaktır  (Eren ve Gündüz, 2002:  73).  Bu bağlamda özerklik ve girişimci bakışın 

önemli bir dinamiği olan yaratıcılığın pek çok çalışmada ele alındığı görülmektedir. 

Eren ve Gündüz (2002: 80),  Türkiye’nin en büyük ilk 500 işletmesi arasından 126 

işletmenin yöneticileri üzerine gerçekleştirdikleri çalışmada,  Wong ve Pang  

(2003:  551-559),  Hong Kong’taki otel çalışanları üzerine yaptıkları çalışmada 

özerkliğin yaratıcılık üzerinde olumlu yönde etkili olduğu sonucuna varmışlardır. 

İşletmelerin rakiplerine üstünlük sağlamaları ve ayakta kalabilmeleri için birta-

kım rekabet unsurlarına sahip olmaları gerekmektedir. Rekabetin artması yoluyla 

yeni rakiplerin çoğalması ise turizm işletmelerini rakiplerinden farklı hale gelmeye 

zorlamaktadır.  Bu durum da kaçınılmaz olarak turizm işletmelerini yenilikçi ve 

girişimci olmaya ve performanslarını artırmaya yöneltmektedir. İstanbul’da hiz-

met veren 5 yıldızlı otel işletmelerinden yola çıkarak işletmelerin yenilik eğilimle-

rinin belirlenmeye çalışıldığı bir araştırmada, otel işletmelerinde yeniliğe açık 

olmanın, rekabet avantajı sağlayacak önemli bir strateji olarak görüldüğü belir-

lenmiştir (Vatan 2010: 90). Otel gruplarının uluslararası büyüme stratejilerinde iç 

girişimciliğin rolünün araştırıldığı bir başka çalışmada, girişimciliğin büyüme stra-

tejisine olumlu katkı yaptığı sonucuna ulaşılmıştır (Altinay ve Roper 2001: 339). 

Pittaway’in (2001) stratejik yönetim ve örgütsel davranıştan ziyade girişimcilik 

stratejisini benimseyen otel işletmelerinin değişen doğasını incelediği çalışmada 

ise iç girişimciliğin otel işletmelerinde sürekli yeniliğin sağlanmasında, rekabetçi 

liderlikte, büyümede önemli bir yeri olduğunu vurgulamıştır. Jogaratnam ve Tse 

(2006: 454) tarafından yapılan çalışmada otellerde iç girişimcilik ile organizasyon 

yapısı ve işletme performansı arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonucunda, 

girişimcilik eğilimi ile işletme performansı arasında doğrudan ve pozitif yönde bir 

ilişki olduğu görülmüştür. Turizm işletmelerinde girişimcilik motivasyonu ve iş-

letme yenilikçiliği arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmada, yöneticilerin girişim-

cilik motivasyonu ile yenilikçilik arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belir-

lenmiştir. Ayrıca, işletmelerde değişim ve gelişmeyi kolaylaştıran anahtarın yeni-

likçilik olduğu sonucuna varılmıştır (Polat 2011: 249). Ottenbacher ve Gnoth 
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(2005: 208) tarafından Almanya’da otel işletmelerinde başarılı hizmet yenilikçiliği 

üzerine yapılan araştırma sonuçlarına göre yenilikçiliğin örgütsel faydaları olduğu 

tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında otel müdürleri ile gerçekleştirilen keşfedi-

ci mülakatlarla,  yeni ürünlere ait temel ölçütlerin kâr ve toplam satışlar gibi finan-

sal göstergeler olduğu belirlenmiştir.  

Otel işletmelerinin devamlılıklarını sürdürmesi, girişimcilik yeteneklerine dola-

yısıyla değişime ayak uydurmalarına bağlıdır. Bu bağlamda ilgili literatür incelen-

diğinde, işletmeler; yenilikçilik, riski göze alma, proaktiflik, özerklik, performans 

gibi girişimciliğin bir ya da birkaç yeteneğini bir arada kullanarak yaratıcı bir bi-

çimde çevredeki tehdit ve fırsatlara karşılık vermektedir. 

SONUÇ 

Girişimcilik aslında yenilikçi ve değişimci bir bakış açısının ürünüdür. Diğer işlet-

melerde olduğu gibi otel işletmelerinde de değişimlerin sağlanması, yeniliklerin 

takip edilmesi ve proaktif olunması ancak girişimci bakış açısıyla mümkündür. 

Girişimci bakış açısının otel işletmeleri alanyazını ile değerlendirildiği bu çalışma-

da, girişimci bakış açısının yenilik kadar, değişim yönetiminde de önemli bir kolay-

laştırıcı olduğuna dair ipuçları elde edilmiştir. Özellikle gerçekleştirilen yenilikle-

rin, otel işletmelerinin iş yapma usul ve süreçlerindeki değişimler olduğu gözlen-

miştir. Otel işletmeleri açısından girişimci bakış açısıyla gerçekleşen bu değişimle-

rin, otelleri iki düzeyde etkilediği söylenebilir: Birincisi, değişim ve yeniliklerin iş 

yapma usul ve süreçlerinde yoğunlaştığı diğeri ise yeni durumun benimsenmesin-

den sonra artık örgüt kimliğinin bir parçası haline dönüşen girişimci bakış açısının 

getirdiği yenilikçi ve girişimci örgüt kültürüdür. Otel işletmelerinde girişimci bakış 

ile gerçekleştirilen kimi uygulamaların kolayca taklit edilebilmesi bu bağlamda 

elde edilen en önemli sorunlardan biri olmuştur. Bunun önlenmesi için yeniliklerin 

ya da girişimcilik bakış açısının örgüt kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak be-

nimsenmesi ve girişimci ekiplerin kurulması gerektiği söylenebilir.  

Girişimciliğin temel yetenekleri olan yenilik, proaktiflik, risk, özerklik ve perfor-

mans konularında otel işletmeleri bağlamında ele alındığı çalışmada, işletmelerin 

ihtiyacı veya karşılaştığı soruna göre bu yetenekleri birlikte kullanarak ya da sade-

ce birinde yoğunlaşarak girişimci değişimde bulundukları görülmüştür. Örneğin, 

yenilik, proaktiflik, risk ve özerklik boyutları ayrı ayrı temel yetenekler olurken; 

performans ve kârlılığın rekabet kapsamında birlikte ele alındığı araştırma sonuç-

larına rastlanmıştır.   

Çalışma, girişimci bakış açısının yenilik ve değişim uygulamalarındaki önemi 

üzerine kurgulanmıştır. Bu amaçla ilgili alan yazındaki bilgilere dayanarak, değişim 

ve yenilik süreçlerinde bu konun ele alındığı, girişimci bakış açısının günümüz otel 
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işletmeleri için son derece önemli bir yaklaşım olduğu ve aslında, farklı adlar altın-

da da olsa bu konuda yeterli bilgiler toplandığı görülmüştür. Bu çalışma ile bu bil-

gilerin girişimci bakış açsıyla kavramsallaştırılmasına çalışılmıştır. Bundan sonraki 

çalışmalarda, girişimci bakışın değişim ve yenilik yaratmadaki etkisi ampirik ça-

lışmalarla desteklenerek, genel geçerliliğinin test edilmesi önerilebilir.  
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ÖZ 

1950’li yıllardan itibaren Akdeniz Ülkeleri’nde turizm gelişmeye başlar. 1960’lı yıllardan iti-
baren Türkiye’de turizm sektörünün gelişmeye başlaması ile birlikte T.C. Emekli Sandığı ve 
TC. Turizm Bankası turizm sektörünü geliştirme yönünde hem “yatırımcı” hem “işletmeci” 
olarak önemli görevler üstlenir. Foça Fransız Tatil Köyü de (Club Méditerranée), yerli yatı-
rımcı ile yabancı işletmeciliğin bir örneği olarak kendisini gösterir. Bu tesis, Türkiye’de şehir 
otel işletmeleri dışında orta ya da büyük ölçekli turizm tesislerinin bulunmadığı kıyı bölgele-
rimizde, belki de bir başlangıç amacıyla, ilk tatil köyü projesiyle ortaya çıkar. Bu çalışma 
kapsamında da, Club Med Foça Tatil Köyü’nün yatırım süreci, işletmeye açılışı, Türkiye tu-
rizm sektörü açısından taşıdığı özellikler, Foça’nın ekonomik, toplumsal ve fiziksel yapısı 
üzerindeki etkileri ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Çalışmanın tamamlanmasında ba-
sında yer alan haberler, Bakanlık bürokratlarının yapmış olduğu açıklamalar, belirli dönem-
lerde yerel yönetimlerde ve tesiste görev alanlar ile tesisten yararlanan misafirlerin birebir 
gözlem ve deneyimlerinden yararlanılmaktadır. Tesisin yerel anlamda Foça ve genel anlam-
da da Türkiye turizm sektörü için önemli etkilere sahip olduğu görülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Club Med, Foça turizmi, kamu yatırımları, yabancı sermaye, zincir işlet-
meler, turizmin etkileri. 

 

 

GİRİŞ 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir yandan yeniden sanayileşme çabaları diğer 

yandan havayolu taşımacılığındaki hızlı ilerlemeler, 1950’li yıllardan başlayarak 

turizm sektörünün de önemsenmesine yol açar. 1960’lı yıllarda, Türkiye’de de 

turizm sektörünün gelişmesinde iki kamu kurumunun önemli görevler üstlenme-

sine tanık olunur: T.C. Emekli Sandığı ve T.C. Turizm Bankası. Foça Fransız Tatil 

Köyü de (Club Méditerranée), yerli yatırımcı ile yabancı işletmeciliğin bir örneği 

olarak kendisini gösterir. T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nın kurulması ile birlik-

te, Türkiye’de turizm sektörünün Devlet eliyle geliştirilmesi konusunda da bazı 

politikalar belirlenerek çalışmalara başlanır. Bu kapsamda, bir Fransız şirketi olan 
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Club Med, Foça, Kemer ve Kuşadası gibi önemli turizm yörelerinde tatil köyü açma 

kararı alır. Bu çalışma kapsamında, Club Med Foça Tatil Köyü’nün yatırım süreci, 

işletmeye açılışı, Türkiye turizm sektörü açısından taşıdığı özellikler, Foça’nın eko-

nomik, toplumsal ve fiziksel yapısı üzerindeki etkileri ayrıntılı bir şekilde ele alın-

maktadır.  

KAMU YATIRIMLARI VE TURİZM 

Burkart ve Medlik, 1974 yılında yazdıkları şaheser kitaplarında, iki dünya savaşı 

arasındaki dönemde Devletlerin turizm sektörüne önem vermeye başladıklarını 

dile getirir. Bunun gerekçesi ise, yoksullaşan ülke ekonomilerinin canlandırılması 

ve ödemeler dengesi gibi konular nedeniyle, hizmetler sektörü içinde turizmin 

ortaya çıkaracağı ekonomik etkilere vurgu yapılmasıdır. Gerek yüksek maliyet 

gerekse talebin belirsizliği nedeniyle o dönem, yapılan yatırımın geri dönmesi için 

uzun yılları gerektirir Bu kapsamda T.C. Emekli Sandığı, T.C. Turizm Bankası ve 

Vakıflar Bankası gibi kamu kurum ve kuruluşları turizmde yatırımlara başlar, ta-

mamladıkları tesisleri de ulusal ya da uluslararası zincirlere kiraya verirler. 1955 

yılında hizmete açılan İstanbul Hilton, sonrasında İstanbul Tarabya Oteli, İstanbul 

Maçka Oteli, İzmir Büyük Efes Oteli, Club Med Foça ve Kuşadası, T.C. Emekli Sandı-

ğı’na ait şehir otelleridir. Sapanca Vakıflar Oteli, Vakıflar Bankası’na aittir. İzmir 

Çeşme Büyük Oteli de, T.C. Turizm Bankası tarafından tamamlanır. Ulusal turizm 

sektörü için öncü rolü üstlenen ve eğitim anlamında birçok yöneticinin yetişmesi-

ne aracılık eden bu tesislerin birçoğunun mülkiyet ya da işletme hakkının, kamu-

nun yatırımlardan çekilmesi ile birlikte, günümüzde özel sektöre devredildiği de 

bilinmektedir. MOKAMP, TUSAN ve TURBAN gibi zincir tesislerin de dönemin tu-

rizm sektörünün gelişiminde etkili olduğunu belirtmekte yarar görülmektedir. 

ZİNCİR KONAKLAMA TESİSLERİ 

Uluslararası ölçekte konaklama tesislerinin ilk ortaya çıkışı, E.M. Statler’in öncülü-

ğü ile, Amerika Birleşik Devletleri olur (1908). Sonraki dönemlerde, Conrad Hilton 

(Hilton Worldwide), Ernest Henderson ve Robert Moore (Sheraton), faaliyetlerini 

uluslararası ölçeğe taşıyan ve grup otel konseptinin gelişmesini sağlayan zincir 

işletmelerdir (Gee 2008). Finans riski azaltmak amacıyla, 1960’lı yıllarda zincir 

otel işletmeleri, daha çok gelişmiş ülkelerin büyük şehirlerinde kurulmaya başla-

nır. Kitle turizminin ve havayolları ulaşımının gelişmesi ile birlikte, gelişmekte olan 

ülkelerde de zincir işletmelerin kurulduğu görülür (Gee 2008). Bu kapsamda, Tür-

kiye’de ilk tesisini açan işletme ise İstanbul Hilton olur (1955). Bunu Club Med 

izler (1966). 

TURİZMİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE DOĞAL ETKİLERİ 
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Ekonomik açıdan bakıldığında, turizmin bir bölgede yarattığı en temel etkinin gelir 

ve istihdam üzerinde olduğu görülür (Burkart ve Medlik 1974; Mill ve Morrison, 

1992). Turizmin geliştiği bölgelerde yeme-içme gereksinimlerinin tarım ürünleri-

ne olan talebi arttırması sonucu tarım sektörü olumlu yönde etkilenmektedir. Tu-

rizm kırsal bölgelerde de istihdam yaratarak tarım kesiminde çalışanların turizm 

sektöründe çalışmasına olanak sağlayarak mevsimlik işsizliği de önlemektedir. 

Yapılan araştırmalarda, turizmin gelişme gösterdiği bölgelerde turizme bağlı olan 

işletmelerde görev yapan çalışanların turizmin bölgesel etkileri konusunda daha 

bilinçli oldukları görülmektedir (Caneday ve Zeiger 1991). Diğer yandan, özellikle 

kırsal bölgelerde turizmin gelişmesi ile birlikte, arazi fiyatlarında artış yaşanmak-

tadır. Arazi fiyatlarının artması, sahipleri için fayda sağlarken; arazi mülkiyetinin 

parçalanmasına ve yüksek fiyat ile el değiştirerek bölgesel enflasyona neden ola-

bilmektedir (Mathieson ve Wall 1992). Son olarak, turizm sektörünün gelişmesi ile 

birlikte, bölgedeki altyapı ve üstyapı hizmetleri de geliştirilir ve iyileştirilir; bu 

durum, yerel halkın da bu tür hizmetlerden yararlanmasına olanak sağlar (Inskeep 

1991).   

Toplumsal etki açısından, bir bölgede turizmin gelişmesi ile birlikte kültürler 

arasında etkileşim oluşur (Doğan, 1989; 2004). Farklı kültürü temsil eden insanla-

rın birbirlerini tanıması ile birlikte, aralarında dostluk ve arkadaşlık ilişkileri kuru-

lur; bu durum, toplumlar arasında barış ve hoşgörünün artmasını sağlar. Turizm 

geliştiği bölgelerde kurulan otel işletmelerinde özellikle kat hizmetleri departma-

nında kadın çalışan sayısının fazla olması; kadınların da ekonomik özgürlüklerini 

kazanmalarını sağlayarak cinsiyet eşitliğine yol açar (Kozak, Kozak ve Kozak 

2015). Turistler ile iletişim kurmak isteyen halk, yabancı dil öğrenme gayreti içeri-

sine girmekte; yerel yönetimler ve kurumlar tarafından da dil kursları açılarak halk 

desteklenmektedir. Yerel halk yaşadığı bölgeyi, turizmin gelişmesi ile birlikte daha 

iyi tanımakta; tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkılması gerektiği bilincini 

önemsemektedir.  

Turizmin bulunduğu bölge üzerinde de olumlu ve olumsuz bazı fiziksel etkileri 

de bulunmaktadır (Briassoulis 2000; Hall ve Lew 2009; Kozak, Kozak ve Kozak 

2015). Ülkenin ya da yerel halkın turizm sektöründen gelir etmeye başlamasıyla 

birlikte, bölgelerinde bulunan tarihi eserlerin iyileştirilmesi ya da eski kimliklerine 

dönüştürülmesi konusunda çaba gösterilebilir. Fiziksel değerlerin sürdürülebilirli-

ği konusunda yerel, ulusal ya da uluslararası ölçekte bazı önlemlerin alınması ken-

dini gösterebilir. Olumsuz etkileri arasında ise, gürültü ve su dahil doğanın kirliliği 

kendini gösterebilir. Plansız kentleşme ortaya çıkabilir. Bu tür gelişmelerin sonu-

cunda halkın biyolojik ve psikolojik dengesinde bazı sağlık sorunları görülebilir.  

 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Helen+Briassoulis%22
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YÖNTEM 

Türkiye turizm sektörünün gelişimine öncülük eden ve yatırım yaptığı yerleşimle-

rin ekonomik ve sosyal bakımlardan değişimine katkıdan bulunan Club Med Tatil 

Köyü zincirlerinin Foça’da açmış olduğu tesisin tarihçesi, gelişimi ve yörenin eko-

nomik, toplumsal ve fiziksel yapısı üzerindeki etkisini ele alan bu çalışmada birebir 

görüşme tekniğinin yanı sıra ulusal basında ve kitaplarda yer alan bazı ikincil veri 

kaynakları da kullanıldı. Bu kapsamda, ilk olarak, öncelikle basında yer alan haber-

lerin taraması yapılarak tesisin geçmişi ya da işleyişi hakkında bilgi toplanmaya 

çalışıldı. İkinci aşamada, Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen “Türkiye Tu-

rizmi Sözlü Tarih Araştırması” başlıklı projenin bazı çıktılarından yararlanıldı. 

Proje kapsamında görüşülen Mukadder Sezgin, Adnan Özaktaş, Güman Kızıltan ve 

Haluk Akar gibi dönemin bürokratlarının Club Med Foça’nın kuruluşu aşamasında 

yapmış oldukları tanıklıklarına dayalı olarak verdikleri sözlü bilgiye başvuruldu.  

Son aşamada da, tesisin kuruluşu aşamasında yerel yönetimlerde görev alan, tesi-

sin açılmasıyla birlikte personel olarak çalışmış ya da müşteri olarak konaklama 

yapmış yedi kişiyle yüz yüze (no:1-7) ve bir kişiyle de (no:8) telefon görüşmesi 

yapıldı (Tablo 1).  

 

Tablo 1. Görüşme yapılan kişi listesi 

No  İsim Görevi 

1  Haydar Çelebi Reha Midilli Vakfı yöneticisi 

2  Can Demiral  1983-1996 yılları arası Club Med restoran ve bar 
çalışanı 

3  Uğur Bulgu 1984-1998 yılları arası Club Med satın alma ve depo-
lama çalışanı 

4  Nihat Dirim 1989-1999 yılları arası Foça Belediye Başkanı 

5  Süleyman Ege 1980-1984 yılları arası Foça Belediye Başkanı 

6  Şükrü Kaya Sever 1959-1979 yılları arası Fransızca Öğretmeni, Club Med 
tercümanı 

7  Alp Timur  Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi, Club Med 
misafiri  

8  Mukadder Sezgin Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşarı 

 

Görüşmede kartopu yöntemi kullanılarak öncelikle bir kaynak kişiye ulaşarak 

oradan diğerlerine ulaşılmaya çalışıldı. Görüşmeler, 11 Aralık 2015 tarihinde saat 

11.00 ile 17.00 arasında Foça şehir merkezinde gerçekleştirildi. Üç kişilik bir grup-

la şehir merkezindeki bir işyerinde aynı anda görüşmeler tamamlandı (Haydar 

Çelebi, Can Demiral, Uğur Bulgu). Diğer üç görüşme ise sırasıyla kafeteryada (Nihat 
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Dirim), işyerinde (Süleyman Ege) ve evde (Şükrü Kaya Sever) gerçekleştirildi. Kar-

şılıklı sohbete “tesis hakkında bildiklerinizi anlatır mısınız?” şeklinde genel bir 

soruyla başlanarak soru-yanıt şeklinde devam edildi. Görüşme yapılan kişinin 

emin olamadığı bazı bilgiler, görüşme sırasında yapılan telefon ya da yüzyüze gö-

rüşme ile bir başka kişiyle doğrulanmaya çalışıldı. Her kişi konuşurken yazarlar-

dan birisi kağıda not aldı. Görüşmelerin bitmesinden itibaren iki gün içinde de 

bütün notlar yazılı olarak bilgisayar ortamına aktarıldı. Sonrasında Foça Club Med 

tesisinin açılışı döneminde T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nda görev yapan ve 

görüşmelerde tercüman olan bulunan Mukadder Sezgin ile de 15 Şubat 2016 tari-

hinde 40 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. 

FOÇA CLUB MED TATİL KÖYÜ: GELİŞİMİ VE SONUÇLARI  

1960’lı yıllar, Club Med firmasının ürün çeşitliliğine gittiği ve Dünya’ya açıldığı bir 

dönemdir. İlk tesisini Tahiti’de açmakla birlikte, başka ülkelerde de hizmet veril-

mesi konusunda isteklidir. Türkiye’de ise, T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kuru-

larak turizm resmi anlamda kamusal bir kimlik kazanmış olur. 1963 yılında itiba-

ren Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Beş Yıllık Kalkınma Planla-

rı’nda turizm sektörüne önem verilmesi vurgusu yapılır. Böyle bir ortamda Club 

Med’in Türkiye’ye geldiği süreci, o dönem T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nda 

görevli olan Mukadder Sezgin şu şekilde açıklar: 

…ilk kurucusu, sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Gérard Blitz’i davet ettik, Türkiye’ye ilgi 
duyuyorlarmış ki, hemen davetimizi kabul edip geldi. Kendisiyle konuştuk, Türkiye’nin tu-
rizm açısından önemini anlattık. Yatırımcı olmaktan çok işletmeci olarak çalıştıklarını, yatı-
rımcının da, hiç değilse kısmen bir devlet kurumu olmasına özen gösterdiklerini belirtti. 
Devletle işbirliği hâlinde çalışmanın kendileri için hem yatırım hem işletme dönemleri bakı-
mından güven verici bir durum yarattığını; öncelikle de, ülkemizde bu imkânın var olup ol-
madığını bilmek istediğini söyledi. Kendisine, bu sektörde gerçekleştirdiği yatırımlarla, bilgi 
ve deneyimiyle öne çıkan kurumun Emekli Sandığı olduğunu belirttik. Onun gerçekleştirdiği 
Hilton ve Tarabya otellerini, inşa edilmekte olan Büyük Efes otelini örnek gösterdik… (s.322) 

Blitz, T.C. Emekli Sandığı ile çalışma fikrine sıcak bakar. O dönemde T.C. Emekli 

Sandığı’nın bağlı olduğu Maliye Bakanı Ferit Melen ile görüşmesi sağlanır. T.C. 

Emekli Sandığı Genel Müdürü Muzaffer Emre, konuya sıcak bakar. 1964 yılında 

Club Med, Ege Bölgesi’nde bir tatil köyü projesi için arazi incelemesi yapar. O nce 

Mug la-Dalyan İztuzu sahili için teklif gelir. Blitz, antik kentlere, İzmir’e ve havaala-

nına yakınlıg ı, turizme elverişli konumu, dog a gu zellig i ve kruvaziyer gibi o zellikle-

riyle oldukça tanınmış bir yerleşim yeri olan Kuşadası-Ku çu k Kalmaki u zerinde 

durur. Ancak burası milli park ilan edileceg i için vazgeçilir, Aslanburnu seçilir. T.C. 

Emekli Sandıg ı, bu arazinin mu lkiyetini alır. O do nemde şirkete ortak olan Mo syo  

Trigano, ünlü mimarlardan Jean Weiler ile Ankara’ya gelir.  
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Haberi alan dönemin Belediye Başkanı Selçuk Dirim, İzmir Valisi ile görüşmeler 

yaparak Fransız heyetini Foça’ya davet eder. Maliye Bakanlığı’nda görevli Foça 

hemşehrisi Akif Kinşan, ekibe Foça’yı da görmelerini tavsiye eder. Club Med’in 

kurucusu Mösyö Trigona, Selçuk Dirim ile birlikte Foça’da tatil köyünün yerini 

belirlemek için helikopter ile keşif uçuşu yaparken şu anda kurulu olan alanı beğe-

nir. Selçuk Dirim, tesisin bu arazi üzerinde kurulması durumunda yerel yönetim ve 

halk olarak gerekli desteği vereceklerini ifade eder (Dirim 2015; Ege 2015).  

Trigano, Kuşadası yerine Foça’yı tercih ettiklerini so yler. Gerekçe olarak Marsil-

ya’nın Foça ile bag ını go sterir (Marsilya, Antik çag da Pers ha kimiyeti altında kal-

mak yerine ülkelerini terk eden Foçalılar tarafından kurulur); bu nedenle, Fransız-

lar için daha çekici olacag ını so yler. Muzaffer Emre, Mo syo  Trigona ve Selçuk Di-

rim, tesisin açılması için birlikte girişimde bulunur (Sezgin 2016). Hazineye ait 

arazinin kamulaştırılması görevini T.C. Emekli Sandığı üstlenir. Foça Belediyesi 

kendine ait araziyi bağışlar. Hazine, kendine ait kısımları bedelsiz devreder. Orman 

İdaresi’ne ait arazi kiralanır. Şahıs arazisi, bedelinin altında satın alınır. Bir bakıma 

Devleti ve halkıyla özverili bir işbirliği projesinin örneği sergilenir. Tesisin mülki-

yeti T.C. Emekli Sandığı’na, işletme hakkı da Club Med firmasına ait olacak şekilde, 

Mösyö Trigona 10 yıl süreyle kiralama yapar. Projesi, Fransız mimarlar tarafından 

çizilir. Gece geç saatlere kadar devam eden inşaat aşamasında Fransız mimarlar ile 

Türk çalışanlar arasında iletişimin sağlanması için o dönem Foça Ortaokulu’nda 

Fransızca Öğretmeni olan Şükrü Kaya Sever (Gentil Organisateur sıfatıyla), tercü-

manlık yapar (Ege 2015; Sever 2015). 

1964 yılının sonunda T.C. Emekli Sandığı inşaata başlar. Alınan izinle inşaatın 

son aşamalarında Foça Açık Tarım Cezaevi tutukluları çalışır (tesisin açılmasıyla 

birlikte tutukluların bahçe ve temizlik gibi işlerde çalıştırılması devam eder). Club 

Med, sonradan kiradan düşülmesi şartıyla inşaat aşamasında nakit desteği verir. 

Yol, su ve elektrik gibi altyapı yatırımlarının tamamlanması konusunda Foça Bele-

diyesi girişimde bulunur. Yolun geçeceği güzergahtaki birçok arazinin sahibi bedel 

almaksızın arazilerinin devrini sağlar. İl İmar Müdürlüğü altyapı çalışmalarını, 

karayolları da yolun asfaltını tamamlar. Elektrik bağlantısı konusunda İzmir mil-

letvekillerinden destek istenir. Halktan birinin arazisinde kendi onayıyla iki içme 

suyu kuyusu açılır. Bağarası Köyü’nde sondaj kuyuları açılır (Ege, 2015). [c2] 

Tesis, 1967 yılının Mayıs ayında ilk misafirlerini ağırlar. Dönemin T.C. Turizm ve 

Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad açılışını yapar. Selçuk Dirim, tedavisi nedeniyle İs-

tanbul’da olduğu için açılışa katılamaz. Ancak 1997 yılında tesisin 30. yılı kutlama-

ları çerçevesinde İstanbul’da düzenlenen bir resepsiyonda Mösyö Trigano, oğlu 

Nihat Dirim’e bir teşekkür plaketi sunar (Dirim, 2015). Hürriyet Gazetesi’nde yer 

alan bir habere göre (2008), aynı uçakla İzmir Çiğli Havalimanı’na iniş yapan bir 

Fransız uçağından inen zengin turistler Club Med’e, diğerleri de Foça’daki diğer 
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otel işletmelerine yönlendirilir. Tesis, ilk beş aylık dönemde istihdam ettiği 120 

kişilik çalışan ekibiyle toplam 900 Fransız turiste hizmet verir. Foça ilçe merkezine 

5 km uzaklıktaki tesis, Türkiye’nin ilk tatil köyü ve aynı zamanda “çıplaklar kampı” 

unvanına da sahip olur. Önce Foça, sonrasında Kuşadası açılır.  

Toplam 141.380 metrekare büyüklüğündeki tesisin 1982 yılında sözleşmesi tek-

rar uzatılır; 2005 yılında da hizmetine son verilir. Hizmetine son verilmesinin ge-

rekçesi, Club Med firması tesisin yıprandığını ve bakıma alınmasını ister. Ancak 

T.C. Emekli Sandığı yönetimi, ortaya çıkacak maliyeti göz önünde bulundurarak 

teklife sıcak bakmaz. Firma yönetimi de, işletmeyi bırakır. Mülkiyet hakkı, T.C. 

Emekli Sandığı’na ait olan tesisin günümüzdeki durumu ile ilgili çeşitli tartışmalar 

devam etmektedir. Bir kesim, tesisin mülkiyetinin kamu tarafından satın alınarak 

yeniden işletmeye açılmasını isterken, bir başka kesim de kiralama ya da satış 

yoluyla özel sektöre devredilerek faaliyetinin devamlılığını istemektedir. Nitekim 

2005 yılında özelleştirme yoluyla satışa çıkarılan tesis 8.2 milyon ABD bedelle alıcı 

bulur ancak Devlet onayı alınamaz (Hürriyet, 2008). 2007 yılında T.C. Emekli San-

dığı’ndan Hazine’ye devri yapılan Club Med tesisi ve arazisi, 2010 yılında İzmir 

Defterdarlığı tarafından satışa çıkarılır ancak bu kez alıcı bulamaz.  

Foça Club Med Tatil Köyü’nün özellikleri 

Her yılın Nisan ayının sonunda faaliyetine başlayan tesis, aynı yılın Ekim ayı sonla-

rında sezonu bitirir. Tesis, 800 oda kapasiteli olarak faaliyetine başlar. Tesisin 

içinde “Arap Köyü” ve “Türk Köyü” diye iki bölüm yer alır. Her odanın “araba” gibi 

nesneleri ya da “kedi” gibi canlıları çağrıştıran ve alfabetik sıralanan Türkçe bir 

ismi olur. Amaç, misafirlerin birkaç kelime Türkçe öğrenmelerinin teşvik edilmesi-

dir. Odaların pencereleri küçük ve içi loş olarak tasarlanır, serpme sıva kullanılır. 

Gerekçesi de, misafirleri mümkün olduğunca oda dışında tutup aktivitelerden ya-

rarlanmalarını teşvik ederek satış hacminin arttırılmasıdır. Bu aktiviteler arasında 

Türk hamamı ve iki adet açık olimpik yüzme havuzunun yanı sıra yelken, okçuluk, 

tenis, su kayağı ve dalış yer alır. Her akşam yemek sonrası tiyatroda çeşitli eğlence 

ve gösteriler düzenlenir. Gece barı ve disko saat 04.00’e kadar açık kalır. Gece ba-

rında mangal partileri yapılır. Odalardan uzak konumlandırıldığı için disko rahat-

sız edici olmaz.  

Tesis, tam pansiyon sistemiyle çalışır; ekstra yiyecek ve içecekler için önceden 

satışı yapılan renkli boncuklar kullanılır. Sonraki yıllarda “ticket” uygulamasına 

başlanır. 1983 yılından önce alakart servisi yapılırken, sonrasında sadece kahvaltı-

da açık büfe servisi başlar. 1985 yılından itibaren üç öğün için de açık büfe servisi 

başlar. Tesisin çeşitli ülke yemeklerinin hazırlanıp sunulduğu uluslararası bir mut-

fağı da bulunur. Restoranlarda sekiz kişilik masalar yer alır. Yemek yanında genel-

likle limitsiz miktarda Türk şarabı servis edilir. Ortalama konaklama süresi bir 
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hafta ile iki ay arasında değişir. Ulaşım, Çiğli Askeri Havalimanı üzerinden sağlanır. 

Turistlerin geliş yaptığı günlerde bazı G.O.’lar (departman yöneticilerine verilen 

unvan) havalimanına karşılamaya gider. Tesis içinde de ayrıca karşılama yapılır. 

Tesisin faaliyetlerini yerine getirebilmesi için izlemiş olduğu örgütlenme modeli 

şu şekildedir: Tesis müdürüne bağlı görev yapan muhasebe (jestion), resepsiyon, 

halkla ilişkiler, gezi bürosu, satın alma ve mal kabul (economo), teknik servis (ma-

terial), oda temizleme hizmetleri, restoran, gece ve gündüz barları. Tesisin yöneti-

cisi hep Fransız olmakla birlikte, departman yöneticileri farklı ülkelerden oluşur. 

Tesis yöneticisine “Gentil Membre” (G.M.), departman yöneticilerine de “Gentil 

Organisateur” (G.O.) adı verilir. Bir Fransız sömürgesi olan Tunus ve Fas gibi ülke-

lerin yanısıra başka ülkelerden de çalışanlar görev alır. Tesis çalışanları ile misafir-

lerin birlikte yemek yiyerek, dans ederek ve spor yaparak zaman geçirmesi ser-

besttir. 

Tesis yönetimi ile Foça Belediyesi arasında yapılan bir sözleşmeyle, şef dışındaki 

diğer çalışanların Foça yöresinden olması şartı getirilir. Çalışanlar ile ilgili sorunla-

rın çözümünde Belediye aracılık ederken, Fransızca Öğretmeni Şükrü Kaya Sever 

de bu anlamda tercümanlık görevini üstlenir. İlk iki yıllık dönemde sadece iki ka-

dın görev almak ister ve yaptıkları işten memnun kalır. 1969 yılından itibaren daha 

fazla kadın çalışan başvuruda bulunmaya başlar. İlk görev yeri burası olan bazı 

çalışanlar zamanla yetişip şef unvanına yükselir. Bakım-onarım, yelkencilik gibi 

işleri ilk yıllarda Fransız çalışanlar yerine getirirken, bu tür işler ilerleyen yıllarda 

Türk çalışanlara devredilir.  

Fransız çalışanlar 12 ay istihdam edildikleri için sezon bitiminde zincirin Fransa 

ya da İsviçre’de bulunan diğer tesislerinde istihdam edilir. Zincirin İsviçre’deki kış 

tesisinde görev alan gruba, bazı Türk çalışanlar da dahil olur. Can Demiral, yılını 

anımsamadığı bir yaz sezonunda tesisin açılmadığını ve çalışanların o yıl zincirin 

İsrail’deki tesisinde görevlendirildiğini söyler.  

Tesis, ilk açıldığı yıllarda sadece Fransız turistlere hizmet verir. Animasyon gös-

terileri Fransızca dilinde yapıldığı için ilk yıllarda Türk misafirler kabul edilmez. 

Sadece özel misafirlerin girişine izin verilir. Bunlar arasında 1970’li ve 1980'li 

yıllarda Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Müzeyyen Senar, Neco gibi isimler yer alır. Bu 

ünlüler aynı zamanda Uluslararası İzmir Fuarı için gelir, tesiste konaklar ve bu 

sırada da ayrıca konserler verir. Ünlü misafirler arasında Sakıp Sabancı da yer alır. 

Tesisin, zamanla Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa’nın diğer ülkele-

rine açılmasıyla birlikte, Türk misafir yasağı da tamamıyla ortadan kalkar. Tesis, 

birçok edebi ve sanatsal etkinliğe de ev sahipliği yapar. Felsefe konferansları yapı-

lır, sanatçılar ve şairler davet edilerek söyleşi yapmaları teşvik edilir. Hatta Fran-
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sa’dan davet edilen bir uzmanın, Türk halıcığı konusunda konferans verdiği de 

bilinmektedir. 

Tesisin alışveriş merkezinin de, o dönemlerde oldukça gözde olduğu dile getirilir 

(Doğan, 2010). Günümüz herşey dahil sisteminin temelini oluşturan su sporları ve 

animasyon gibi etkinliklerin yer alması, tatil köyü modelinin ortaya çıkması, 1980 

ve 1990’lı yıllarda, para yerine kullanılmak üzere “boncuk” ya da “ticket” uygula-

ması sayılabilir. Tesise ilk giriş yapan bir misafir, ya muhasebe bürosunda ya da 

Ziraat Bankası tarafından açılan seyyar döviz bürosunda parasını bozdurarak har-

cama için gerekli “boncuk” ya da “ticket” alır. Foça şehir merkezinde hiçbir zaman 

döviz bürosu görülmez. Bir başka ilkler arasında da, turizm sektöründe o yıllarda 

kendisini gösteren sendikalaşma hareketi yer alır. Çalışanlar bir yandan Beledi-

ye’nin garantörlüğünde işe alınarak görevlerini yerine getirirken; diğer yandan da, 

sendika üyesi olurlar. Tesisin faaliyet dönemi boyunca iki kez greve gidilir.  

Çıplaklar Kampı 

Club Med, oluşturduğu çıplaklar kampı konseptiyle de dünyada ve Türkiye’de 

adından söz ettiren bir firmadır. Club Med Foça aracılığıyla, Türkiye’ye de ilk çıp-

laklar kampı konseptiyle giriş yapılmış olunur. Tesisin kuzeyinde yer alan küçük ve 

dışarıdan görünmeyen kapalı bir koy “çıplaklar kampı” için seçilir. Tesisin içinden 

geçilir, isteyen çıplak bir şekilde denize girer ve koydan ayrılmadan üzerini tekrar 

giyinir. Havuz ya da diğer plajlarda mayo ve bikini şartı bulunur. Çok tercih edilen 

bir kısım olmayan bu kamp, yine de, tesisin ismiyle öne çıktığı önemli bir alan olur. 

Yazılı basında kamp hakkında haberler yer alır ancak yöre halkı kampa yönelik 

olumsuz bir tepki göstermez. Nedenleri olarak ise, koyun ayrı ve tesis içindeki 

belirli kurallara göre yönetilir olması, yöre halkının tesisten kazanç sağlaması ve 

kampı önemli bir tehdit olarak algılamaması gösterilir.  

Toplumsal, Ekonomik ve Fiziksel Sonuçları 

Birçoğu Foça’dan olmak üzere birçok personeli istihdam ederek yöre ekonomisine 

katkıda bulunan Club Med, aynı zamanda, yöre insanlarının eğitime ve dil öğrenme 

gibi toplumsal konulara da öncülük eder. Fransızca Öğretmeni olan Şükrü Kaya 

Sever, gerek okuldaki derslerinde gerekse de Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde 

açılan akşam dersleriyle gençlere ve halka Fransızca öğretmeye başlar.  

 

Foça’nın günümüz Belediye Başkanı olan Gökhan Demirağ’ın verdiği bilgiye göre; 

tesisin istihdam ettiği birçok kişi günümüzde emekli olarak halen Foça’da yaşamla-

rını sürdürmektedir. Yaklaşık 300 kişi, işletmenin başka ülkelerdeki tesislerinde 

çalışma fırsatı bulur. Club Med aktif olarak çalıştığı yaz dönemlerinde Foça, yılda 
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yaklaşık 10,000 misafiri ağırlar ve yöre esnafı da bu hareketlilikten kendilerine 

düşen payı rahatlıkla alır (Hürriyet, 2008). Bir Foça yerlisi olan Haydar Çelebi, 

tesisin Foça ekonomisi üzerindeki etkisini şu şekilde özetler: 

O dönemde iyi halıcılar, kuyumcular vardı. Taksiciler çok para kazandı. Turistler, her yere taksi 
ile gidiyordu. Kaliteli ve çok harcama yapan turistler geliyordu. Akşamları balık restoranları do-
lu oluyordu. Restoranlar, Bodrum’dan ıstakoz getirtiyorlardı. Daha önce salaş meyhane türü 
olan restoranlar gelişti ve daha iyi hizmet veren balık restoranlarına dönüştü. Bu şekilde, Fo-
ça’da balık restoranı kültürü gelişti.  

Tesis dışı aktiviteler arasında kısa ya da uzun süreli turlar yer alır. En fazla bir 

haftalık olan uzun süreli turlar, daha çok Doğu illerine yapılır. Yüksek doluluk ora-

nı ile çalışıldığı için bu şekilde yeni gelecek konuklara yer açılmış olunur. Gezi bö-

lümü, günde iki kez şehir merkezine yarım günlük tur düzenler. Taşıma için otobüs 

ya da tekne kullanılır. Şehir merkezinde balık restoranlarına giden de olur, alışve-

riş yapan da. Efes, Milet, Didim, Afrodisias ve Pamukkale gibi yörelere iki günlük; 

Bergama’ya günübirlik turlar düzenlenir. Ayrıca taksi kiralama yoluyla da benzer 

turlar misafirler tarafından planlanır. Hem tesis çalışanları hem de taksi şoförleri 

iyi bahşiş aldıklarını dile getirir ancak esnaftan komisyon alma kültürü o dönemde 

henüz yoktur (Sezgin 2015; Sever 2015).  

Şükrü Kaya Sever’e göre, elde edilen ekonomik faydayla birlikte, ilçede entelek-

tüel bir yaşam tarzı kendini gösterir. Esnaf ve halk, özellikle akşamları şehir mer-

kezine gelen yüzlerce turistler ile iletişim ve etkileşimde bulunur. İlçenin gençleri, 

daha iyi şartlarda yaşayabilmek için daha çok çalışır; eğitim düzeyleri artar. O dö-

nemlerde liseden mezun olan hemen her genç belirli bir düzeyde Fransızca konu-

şur. Akşam saatlerinde yemek öncesi misafirler ile ilçenin gençleri arasında çeşitli 

sportif karşılaşmalarının düzenlendiği de olur. İlçede bir Fransız kültürü oluşmaya 

başlar; halk, Fransızlar gibi giyinmeye başlar. 1989-1999 yılları arasında Foça Be-

lediye Başkanı olarak görev yapan Nihat Dirim, Kavala, Midilli ve Limmi göçmenle-

rinden oluşan yöre halkının tutucu bir yapıda olmamasının da, tesisle birlikte, hal-

kın dışa açılmasında etkili olduğunu dile getirir. 

Nihat Dirim ve Süleyman Ege tarafından verilen bilgiye göre, ilçenin tarihindeki 

belki de en önemli etkinliği,1968 yılında düzenlenmeye başlanan “Foça Müzik, 

Folklor ve Su Sporları Festivali” olur. Sponsorluğu Club Med tarafından yerine 

getirilen festival, zamanla ilçenin en önemli kültürel etkinliği halini alır. Festival, 

1968 yılında başlar. Öncülüğünü Kılıç Ali Aslan (İlçe Kadastro Müdürü), Abidin 

Aygün (İlçe Açık Tarım Cezaevi Müdürü), Ali Kaya (İlçe İlköğretim Müdürü), Sü-

leyman Ege (İlçe Belediye Başkanı) ve Sibel Müstecaplıoğlu’nun yaptığı ekip, Yel-

ken İhtisas Kulübü’nü kurar (1968). İlk yıl, Müzeyyen Senar Gazinosu’ndaki seçme-

ler için İzmir’e gelen sanatçılar festivale de katılarak konserler verir. Tavuk çiftlik-

lerinden nakit para, esnaftan erzak toplanır. Konaklama ihtiyacının karşılanması 
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için okullar yatakhaneye çevrilir. İlçe halkı yemek hazırlar. Açılış davetiyeleri Tariş 

tarafından basılır (Foça merkezli Hüseyin Ulu ve Hüseyin Gen isimli Tariş yönetici-

lerinin girişimiyle). Club Med animasyon ekibi, tesiste akşam yemeğinden sonra 

sergiledikleri gösterileri (Speck Tag), festival kapsamında da tekrarlar. 1985 ile 

1988 yılları arasında düzenlenmeyen festival, 1989 yılında “Balıkçılık Festivali” ile 

birleştirilerek bugüne kadar gelmiş olur. Günümüzde “Rastgele Turizm Foça Festi-

vali” adıyla devam eden bir etkinlik olur. 

Türkiye’de Değişen Turizm Konsepti ve Foça Club Med 

Club Med, Türkiye’nin ilk tatil köyü olma özelliğine sahiptir. 1980’li yıllardan baş-

layarak oldukça fazla sayıda görmeye alıştığımız özellikle Akdeniz bölgesindeki 

tatil köyleri, bu başlangıcın bir devamı niteliğinde olabilir. Daha önce Fransız tu-

ristler için çekici olan tatil köyleri projesi, 1980’li yıllardan itibaren Alman ve İngi-

liz turistlere hitap etmeye başlar; 2000’li yıllarla birlikte çok daha geniş müşteri 

profiline sahip olur. Halen daha devam ettirdiğimiz deniz kenarında piknik keyfiyle 

birlikte denize girme alışkanlığının yaşandığı 1960’lı yıllarda Foça’ya gelen Fransız 

turistler sörf başta olmak üzere çeşitli su sporlarını yaparlar.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Club Med tatil köyünün Foça’da kurulması işle birlikte tarım ve balıkçılık gibi üre-

tim biçimleriyle geçimini sağlayan yerel halk için yeni bir seçenek daha ortaya 

çıkar. Bir kısmı tesiste çeşitli görevler için istihdam edilirken, bir başka kısmı üre-

tici olarak tesisin çeşitli gıda gereksinimlerini karşılamakta, bir başka kısım da 

esnaf ya da işletmeci olarak dolaylı bir şekilde gelir elde eder. Yerel halk, elde ettiği 

gelir ile yeni yatırımlara girişir. Taksicilik, rehberlik, hediyelik eşya gibi yeni mes-

lek grupları ortaya çıkar. Hem tesiste çalışanlar hem de yerel halk, yurtdışı dene-

yimine sahip olur. Tesiste çalışanlar arasında yabancı kadınlar ile evlenerek yurt-

dışına gidenler olur. Yerel halk, iletişim kurabilmek için yabancı dil öğrenmeye 

başlar, yeme-içme ve giyim-kuşam alışkanlığını değiştirir. Tesisin bugünkü resto-

ran ve balık kültürünün gelişiminde de etkili olduğu düşüncesi hakimdir. Fransız 

kültüründen etkilenme ortaya çıkar. Tesiste konaklayan yabancı misafirlere basit 

Türkçe kelimeleri öğretilir, yörenin geleneği, yaşam biçimi hakkında bilgi sahibi 

olmaları sağlanır. Düzenlenen turlar sayesinde çevredeki tarihi ve kültürel eserler 

hakkında bilgi sahibi olmaları mümkün olur. Düzenlenen kültür festivali sayesinde 

hem yerel halkın hem de yabancı misafirlerin yerel-ulusal kültür ve sanat hakkında 

bilgilenmeleri sağlanır. Turizm sektöründe ilk sendikal hareketlere tanıklık yapılır. 

Bir bakıma Foça, tesisin, tesis de Foça’nın doğal bir parçası halini alır ve bu birlik-

telik yaklaşık 40 yıl sürer. 
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Çalışma kapsamında da değinildiği gibi, Club Med zincirinin Foça üzerinden Tür-

kiye’ye giriş yapmasıyla birlikte, kamu ve özel sektörün turizm yatırımları, işlet-

meciliği ve eğitimi konusunda deneyim kazanmasına doğruda etkide bulunduğunu 

söylemek mümkündür. Türkiye turizm sektörüne hızlı bir giriş yaparak ulusal 

turizm tarihinde de bir “efsane” olarak yerini alan tesis, yerel halk açısından da bu 

algıyı uzun yıllar devam ettirmeyi başararak konumunu güçlendirir. Günümüzde 

yerel halk o yılları hala özlemle anarken; tesisin fiziksel konumu hakkındaki belir-

sizlik, yerel yönetimlerin ve basının gündemini de hala meşgul etmektedir. Bu 

çalışma kapsamında ele alınan birçok faydasına karşın tesisin kapanmasıyla birlik-

te, Foça ekonomisine ve toplumsal yapısına haksızlık edildiği düşüncesinin yerel 

yöneticilerde ve halkta hala hakim olduğu görülür. 

Araştırmanın kısıtları arasında birkaç nokta sıralanabilir. Birincisi, sadece tesiste 

alt düzeyde çalışan, dönemin T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nda görev alan ve 

yine dönemin ilçe yönetiminde aktif görev alan kişiler ile görüşülmüş olup, Club 

Med tarafında görev alan üst düzey yabancı çalışanlar ve genel merkez çalışanları 

ile de görüşmelerin yapılması bir öneri olarak yer almalıdır. İkincisi, T.C. Emekli 

Sandığı çalışanları ile de görüşmelerin yapılması, özellikle yatırım ve kiralama 

aşamaları hakkında ek bilgilerin elde edilmesi için önemli olacaktır. Üçüncüsü, 

tesiste konaklama yapan misafirlerin dağılımının da daha geniş olması, konunun 

talep açısından daha iyi anlaşılması için ayrıca önemlidir. Son olarak, sadece bir 

başlangıç olmakla birlikte, zincirin Türkiye’deki diğer tesisleri arasında yer alan 

Kuşadası ve Kemer tatil köyleri için de benzer bir araştırmanın yürütülmesi müm-

kündür. Benzer bir araştırmanın T.C. Emekli Sandığı ya da T.C. Turizm Bankası 

tarafından tamamlanan diğer öncü tesislerin bölgesel ya da ulusal anlamda ortaya 

çıkardığı toplumsal ya da ekonomik etkileri konusunda da yapılması uygun olacaktır.  

Not: Bu çalışmanın tamamlanması aşamasında gerek verdikleri bilgiler gerekse 

ilgili kişilere yönlendirme konusunda sunmuş oldukları katkıdan dolayı Prof. Dr. 

Nazmi Kozak, Mukadder Sezgin, Prof. Dr. Alp Timur, Prof. Dr. Nüzhet Kahraman, 

Önder Kayın, Haydar Çelebi ve Nihat Dirim’e teşekkürü bir borç biliriz.  
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ÖZ 

Bu araştırma Erzurum ili Tortum ve Uzundere ilçelerinde yürütülmüştür. Araştırmanın ama-
cı Tortum ve Uzundere ilçelerindeki ziyaretçilerin yöre ile ilgili turizm algısını ve turizm 
odaklı rekreasyonel etkinlikler ile ilgili düşüncelerini değerlendirmektir. Araştırma kapsa-
mında araştırma alanının geneliyle ilgili bilgi sahibi olan 350 kişiyle anket yapılmıştır. Anket 
çalışmasına göre ziyaretçilerin araştırma alanının turizm potansiyeline sahip olduğunu dü-
şündükleri fakat turizm açısından yetersiz gördükleri bazı konuların var olduğu tespit edil-
miş ve bu eksikliklere yönelik birtakım önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar sözcükler:  Turizm, rekreasyonel aktivite, tortum, Uzundere 

 

 

GİRİŞ 

Günümüzün kentsel yaşam koşulları bir takım problemleri de beraberinde getir-

mektedir. Orel ve Yavuz’a (2003) göre şehirlerdeki hava, su, toprak kirliliği, nüfus 

artışının sebep olduğu sıkışıklık, kişisel yükümlülük ve zorunluluklar, toplumsal 

sorunlardan kaynaklanan sıkıntılar ve yaşamın tekdüze hale gelmesi gibi çeşitli 

olumsuzluklar insanları yıpratmaktadır. 

Kentlerdeki bu gibi durumlar insanları zihnen, bedenen ve ruhen dinlenebilecek-

leri ve kendilerini yenileyebilecekleri eylemlere yönlendirmektedir. Günümüzde 

insanların bu ihtiyaçlarının karşılığı olarak rekreasyon ve turizm kavramları orta-

ya çıkmıştır (Özgeriş ve Karahan 2015). 

mailto:m.ozgeris@atauni.edu.tr
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Rekreasyon Latince “re-tekrar” ve “create-yaratma” sözcüklerinden türemiş 

olup, bir şeyin yeniden yaratılması ya da kazanılması anlamına gelir (Akten 2003). 

Uzun ve Altunkasa’ya (1991) göre rekreasyon kişilerin serbest zamanları içeri-

sinde, günlük yaşamın sıkıcı, disiplinli ve monoton geçen çalışmasının etkisinden 

kurtulmak, dinlenmek ve hoşça vakit geçirmek amacıyla gösterdikleri çeşitli aktivi-

teleri içermektedir. Daha açık bir ifade ile rekreasyon; yıpranan bünyenin yeni-

lenmesi, tazelik ve enerji kazanması ile yeni ve verimli bir çalışma devresi için 

yapılan hazırlıktır. 

Rekreasyon kavramıyla iç içe geçmiş olan turizm kavramını belirlemek amacıyla 

yapılan çalışmalar ise 19. yüzyılın sonlarına kadar gitmektedir. Turizmin ilk tanımı, 

1905 yılında Guyer-Feuler tarafından ortaya atılmıştır (Kozak 2012). Bu tanıma 

göre turizm; gittikçe artan hava değişimi ve dinlenme gereksinmeleri, doğa ve 

sanatla beslenen göz alıcı güzellikleri tanıma isteğine, doğanın insanlara mutluluk 

verdiği inancına dayanan ve özellikle ticaret ve sanayinin gelişmesi ve ulaşım araç-

larının kusursuz hale gelmelerinin bir sonucu olarak ulusların ve toplulukların 

birbirlerine daha çok yaklaşmasına olanak veren ‘modern’ çağa özgü bir olaydır 

(Çoruh 1979; Kozak 2012).  

Turizm insanların, kişisel tatmin amacıyla, kendi hür iradeleri ve istekleri doğ-

rultusunda, maddi çıkar elde etme amacı gözetmeksizin, sürekli olarak oturdukları 

yerlerden ayrılarak geri dönmek koşuluyla başka bir merkeze, belirli bir süre için 

gitmeleri ve orada kaldıkları sürece oluşturdukları faaliyetlerdir (Öner 1997; Orel 

ve Yavuz 2003). Bu tanıma göre turizmin, seyahat etme ve konaklama şartı dışın-

daki diğer tüm şartları rekreasyon ile birebir örtüşmektedir. 

Orel ve Yavuz (2003) ‘Rekreasyonel etkinlikleri turizmle ilgisi açısından şu şekil-

de sınıflandırmıştır’ (Lawson and Band-Bovy 1977): 

 Yüksek düzeyde toplumsal kapsamlı aktiviteler 

 Kültür ve sanat yönlü aktiviteler 

 Sportif aktiviteler 

 Genel açık alan aktiviteleri 

Turizm etkinlikleri, rekreasyonel faaliyetler içerisinde değerlendirilebilir. Sağcan 

(1986)’dan alınarak yapılan gruplandırma ile rekreasyon amaçlı turizm etkinlikle-

rinin bir kısmı çizelge 1.’de gösterilmiştir.  
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Çizelge 1. Rekreasyon amaçlı turizm etkinlikleri  

Rekreasyonel 

Etkinlik Grubu 

Etkinlikler 

 

 

Spor Etkinlikleri 

Yüzme, Masa tenisi, Yelkencilik 

Futbol, Kayak yapmak, Hentbol 

Rafting, Jimnastik, Aerobik 

Bowling, Basketbol, Tenis oynama 

At binmek, Voleybol, Savunma sporları 

Buz pateni, Modern danslar, Paintball 

Koşu yapmak, Bisiklet sürme, Halk oyunları 

Golf oynama, Uçurtma uçurmak 

Yatçılık, Olta ile balık avlama, Yürüyüş 

Doğada yürüyüş, Sandal gezintisi, Araba sürme 

 

Macera Etkinlikleri 

Doğada yaşam, Avcılık, Aile kampçılığı  

Dağcılık, Derin sulara dalış, Off-road oto sürme 

Off-road motosiklet sürme, Vahşi kampçılık (safari) 

 

 

Sosyo-Kültürel, Bilimsel 

Etkinlikler 

Partiler, Kumar oynamak, Fal, Burç, Yeme-içme (Gurme) 

Kitap okumak, Enstrüman çalma, Fotoğrafçılık 

Resim yapmak, Şarkı söyleme, Kuş ve doğa gözlemciliği 

Konser ve tiyatroya gitme, Piknik, Koleksiyonculuk 

Bitki örtüsü inceleme, Doğal yapıları inceleme 

Tarihi yapıları inceleme, Su alanlarını inceleme 

Her türlü oyunlar, Fuar, eğlence ve alışveriş yerlerini ziyaret 

 

Diğer Etkinlikler 

Maket yapmak, Yemek yapmak, Bilgisayar oyunları 

Güneşlenme, Bahçe işleri, Ilıcalar, Hayvan besleme 

Telsizcilik, Tütün mamulleri 

 

Hayatın dinamik akışı içerisinde zamanla insan ihtiyaçları da değişmektedir ve 

bu değişim rekreasyon ve turizm kavramlarını da şekillendirmektedir. Bu duru-

mun bir sonucu olarak başlangıçta deniz, güneş, kum üçlüsünden oluşan turizm 

anlayışı günümüzde değişik etkinlikleri de bünyesine katarak çeşitlenmiştir. Özel-

likle insanların yoğun ve stresli kent yaşamından uzaklaşıp doğa ile iç içe kalarak 

fiziksel, zihinsel ve ruhsal dinginliği yakalama gayretleri ekoturizm, kırsal turizm 

gibi kavramları ön plana çıkarmıştır (Bulut ve Yılmaz 1998; Özgeriş 2014) 

Ekoturizm, doğal bölgelere yapılan, doğal çevreyi korumayı, doğal çevre ile etki-

leşim içerisinde yaşayarak kendine has bir kültür yaratmış olan yöre insanını ve 

kültürünü tanımayı amaçlayan sorumlu bir seyahat olarak tarif edilmektedir (Öz-

han 1997; Orhan ve Karahan 2010).  

Kırsal turizm ise hem kırsal yerleşmelerle iç içe olan, hem de doğal kaynaklara 

dayalı bir turizm türüdür ve kırsal turizmde esas amaç bir köyde, bir çiftlikte, bir 
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dağ evi vb.’de konaklamak; kırsal kültürle tanışıp, kaynaşarak bir tatil geçirmektir 

(Soykan 2003). 

Adı her ne olursa olsun yeni turizm anlayışlarındaki temel unsur kırsal kültürle 

tanışıp, doğa ile iç içe olma gayretidir. Bu durum doğal olarak kırsal kültür, doğal 

yaşam gibi konularda bir takım potansiyelleri barındıran alanlar için çeşitli turizm 

fırsatları sunmaktadır. 

Orhan ve Karahan’a (2010) göre son yıllarda Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde var olan doğal kaynakların ve kültürel zenginliklerin sürdürü-

lebilirliklerinin sağlanarak ekoturizm sektöründe değerlendirilmesine yönelik 

çalışmalar yoğunlaşmıştır.  

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Doğu Karadeniz sınırını oluşturan Tortum ve Uzunde-

re ilçeleri de Erzurum ilinin çeşitli türlerdeki turizm etkinlikleri için bir odak nok-

tası haline gelmiştir. Orhan ve Karahan (2010) Uzundere İlçesi ve yakın çevresinde 

mevcut (aktif) turizm etkinliklerini inanç turizmi etkinlikleri, Tortum Şelalesi ve 

Yıkıklar(Yedigöller) odaklı etkinlikler, piknik aktiviteleri ve festival ve şenlikler 

olarak; potansiyel turizm etkinliklerini ise botanik turizmi, kuş gözlemciliği, kele-

bek gözlemciliği, yaban hayatı gözlemciliği, trekking, manzara seyri ve Tortum 

Gölü’ne dayalı etkinlikler olarak sınıflandırmıştır. Bunun yanında yörenin ilginç 

jeolojik yapısı jeopark potansiyeli oluşturmakta ve jeoturizm kavramını gündeme 

getirmektedir (Karahan vd 2010). Tortum ve Uzundere ilçeleri belirtilen turizm 

potansiyelinin yanı sıra birçok rekreasyonel etkinliğe de ev sahipliği yapmaktadır. 

Rafting, buz ve kaya tırmanışı, trekking, fauna gözlemciliği, bisiklet yarışları ve 

festival ve şenlikler bu etkinlikler arasında sayılabilir (Şekil 1). 

Bu çalışma Erzurum ilinin çeşitli turizm faaliyetleri bakımından cazibe merkezi 

haline gelen Tortum ve Uzundere ilçelerinin, genel turizm olgusu ve turizm odaklı 

rekreasyonel etkinlikleriyle ilgili ziyaretçi görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yürü-

tülmüştür. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

Araştırma Erzurum ili Tortum ve Uzundere ilçelerinde yürütülmüştür (Şekil 2). 

Araştırma alanı 40,30°-40,53° kuzey enlemleri ile 41,55° doğu boylamı koordinat-

ları üzerinde bulunmaktadır.  
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        Fotoğraf 1. Araştırma alanındaki çeşitli turizm etkinlikleri 
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Şekil 2. Araştırma alanı üstten genel görünümü 

 

Araştırmaya konu olan Tortum ilçesi Erzurum merkeze 52 km. uzaklıktadır. 

1467 km²’lik alana sahip olup merkez rakımı 1405 metredir. İklim tipi olarak kara-

sal iklim şartlarının etkili olduğu ilçede yıllık ortalama sıcaklık 8.2°C’dir (Özgül 

2007). Bölgedeki bitki örtüsü, İran-Turan kökenli step-pak görünüşlü kuru orman-

lardan meydana gelmiştir. Akarsular boyunca ise genel olarak söğüt (Salix sp.), 

kavak (Populus sp.), yabani iğde (Hippophae rhamnoides) ve değişik formasyonlar-

daki çalı grupları mevcut bulunmaktadır (Yılmaz 1991). İlçede topoğrafik yapı 

engebeli araziler ve dik yamaçlardan oluşmaktadır ve bu nedenle yapılaşma daha 

az eğimli alanlar ve fazla dik olmayan yamaçlarda yoğunlaşmıştır (Tortum Kayma-

kamlığı 2013) (Şekil 3).  

Araştırma alanını oluşturan bir diğer ilçe olan Uzundere ilçesi ise Erzurum mer-

keze 84 km. uzaklıkta olup, deniz seviyesinden yüksekliği 1050 metre, yüzölçümü 

ise 840 km²’dir. İlçe coğrafi yıllık ortalama sıcaklık 11°C’, ortalama yağış miktarı 

ise 435 mm’dir (Uzundere Kaymakamlığı 2013).  

Araştırmanın diğer materyali ise Tortum ve Uzundere ilçelerine rekreasyon, zi-

yaret vb. gibi amaçlarla gelmiş olan değişik yaş ve gelir düzeyindeki insanlardır. 

Çalışma araştırma alanının geneliyle ilgili bilgi sahibi olan kişilerden rastgele seçi-

len 350 kişi ile yürütülmüştür.  
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Şekil 3. Tortum ilçesi yerleşimi (Tortum Kaymakamlığı 2013) 

 

YÖNTEM 

Araştırmada yöntem olarak anket çalışması tercih edilmiştir. Anket çalışması ha-

zırlanmadan önce araştırma alanıyla ilgili literatür taraması yapılarak veriler top-

lanmış, elde edilen veriler ve gözlemler ışığında anket formları oluşturulmuştur.  

Çalışmada değerlendirme yöntemi olarak kesin ibareli sorular tercih edilmiş ve 

ziyaretçilerin bu kesin ibareli sorulara katılım durumlarının tespit edilmesi amaç-

lanmıştır. Katılımcılardan kesin ibareli her bir soru için ‘Çok Yüksek, Yüksek, Orta, 

Düşük ve Çok Düşük’ seçeneklerinden bir tanesini tercih etmeleri istenmiştir. Su-

nulan seçeneklere 5’li Likert ölçeğine göre 1 ile 5 arasında değişen puanlar veril-

miştir. Puanlamada çok düşük seçeneği 1 puanı temsil ederken, çok yüksek seçe-

neği 5 puanı temsil etmiştir (Kaplan ve Kaplan 1989; Simonic 2003; Kaplan vd 

2006; Canas et. al. 2009; Tveit 2009; Elinç 2011, Özgeriş 2014). 

Anket çalışmasının sonuçları SPSS 15.0 programına işlenerek her bir soruya ait 

ortalama puan elde edilmiştir.  

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Anket çalışmasına katılanların demografik özellikleri çizelge 2.’de verilmiştir. 
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Çizelge 2. Katılımcıların demografik özellikleri 

Demografik 

Faktörler 

Katılımcı 

Özellikleri 

Araştırma alanı 

F % 

Cinsiyet 

Durumu 

Bay 236 67,4 

Bayan 114 32,6 

 

Yaş Durumu 

 

16-25 103 29,4 

26-35 132 37,7 

36-45 84 24,0 

46-55 22 6,3 

56 üstü 9 2,6 

 

 

 

 

Meslek 

Durumu 

 

 

Öğretmen- 

Akademisyen 

54 15,4 

Mimar-Müh. 22 6,3 

D. Kamu Çal. 41 11,7 

İşçi 36 10,3 

Esnaf 53 15,1 

Şoför 45 12,9 

Öğrenci 59 16,9 

Serbest 
Meslek 

20 5,7 

Diğer 20 5,7 

 

 

Öğrenim 

Durumu 

 

İlkokul 13 3,7 

Ortaokul 32 9,1 

Lise 140 40,0 

Üniversite- 

Yüksekokul 

161 46,0 

Diğer 4 1,1 

 

Gelir 

Durumu 

< 750 TL 74 21,1 

750-1500 TL 77 22,0 

1500-2000 
TL 

76 21,7 

2000-3000 
TL 

102 29,1 

3000-4000 
TL 

13 3,7 

> 4000 TL 8 2,3 
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Çizelge 2.’ye göre anket çalışmasına katılanların %67,4’ü bay, %32,6’sı ise ba-

yandır. %37,7’sı 26-35 yaş grubunda olan katılımcıların %29,4’ü 16-25, %24’ü ise 

36-45 yaş grubundadır. Katılımcıların meslek durumlarına bakıldığında 

%16,9’unun öğrenci, %15,4’ünün öğretmen-akademisyen, %15,1’inin esnaf ve 

%12,9’unun şoför olduğu görülmektedir. Katılımcıların %46’sı üniversite-

yüksekokul mezunu iken %40’ı ise lise mezunudur. Katılımcıların gelir durumuna 

bakıldığında ise %29,1’i 2000-3000 TL arasında, %22’si 750-1500 TL arasında, 

%21,7’si ise 1500-2000 TL arasında bir gelire sahip olduklarını belirtmişlerdir.  

Anket çalışmasına tabi tutulan soruların almış oldukları ortalama puanlar çizelge 

3’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3. Anket sorularına ait ortalama puanlar 

 

 

 

 

 O
rt

al
am

a 
P

u
an

 

Araştırma alanını rekreasyonel faaliyet imkanları 

açısından yeterli bulmaktayım. 

3,39 

Araştırma alanını doğal yönden çekici bulmaktayım. 4,03 

Araştırma alanında kültürel yönden çekici yerler 

olduğunu düşünmekteyim. 

4,01 

Araştırma alanının jeomorfolojik yapısını (dağlar, 

ovalar, kayaç yapısı vs.) ilginç ve çekici bulmaktayım. 

4,14 

Araştırma alanının su sporları açısından yeterli im-

kanlara sahip olduğunu düşünmekteyim. 

3,90 

Araştırma alanında maceraya yönelik fırsatlar bu-

lunmaktadır. 

3,98 

Araştırma alanının kültür ve inanç turizmi açısından 

yeterli imkanlara sahip olduğunu düşünmekteyim. 

3,77 

Tortum ilçesine il merkezinden kolayca ulaşabilmek-

teyim. 

3,57 

Uzundere ilçesine il merkezinden kolayca ulaşabil-

mekteyim. 

2,90 
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Araştırma alanındaki aktivite ve konaklama merkez-

lerine kolayca ulaşabilmekteyim. 

2,61 

Araştırma alanındaki otel ve pansiyon imkanlarını 

yeterli bulmaktayım. 

2,45 

Araştırma alanındaki çevre düzenlemesinin (yol, 

kaldırım, ağaçlandırma vs.) yeterli düzeyde olduğunu 

düşünmekteyim. 

2,43 

Araştırma alanında günübirlik ziyaretler için uygun 

yerlerin olduğunu düşünmektedir. 

3,65 

Araştırma alanındaki dinlenme tesislerinin (lokanta, 

cafe, pansiyon vs.) yeterli olduğunu düşünmekteyim. 

2,67 

Araştırma alanındaki yöresel ürünlerin yeterli düzey-

de pazarlanabildiğini düşünmekteyim. 

2,49 

Araştırma alanındaki sportif ve rekreasyonel faaliyet 

imkanlarının tanıtımının yeterince yapıldığını düşün-

mekteyim. 

2,31 

Araştırma alanındaki turistik noktaların tanıtımının 

yeterince yapıldığını düşünmekteyim. 

2,31 

Araştırma alanına yaptığım ziyaretlerde arzuladığım 

beklentilerimi karşılayabilmekteyim. 

2,98 

Araştırma alanının mevcut turizm potansiyelinin 

değerlendirildiğini düşünmekteyim. 

2,27 

 

Çizelge 3.’de görüldüğü üzere sorular içerisinde en yüksek ortalama puana sahip 

olan sorular ‘Araştırma alanının jeomorfolojik yapısını (dağlar, ovalar, kayaç yapısı 

vs.) ilginç ve çekici bulmaktayım (4,14)’, ‘Araştırma alanını doğal yönden çekici 

bulmaktayım (4,03)’ ve ‘Araştırma alanında kültürel yönden çekici yerler olduğunu 

düşünmekteyim (4,01)’ olmuştur. En düşük ortalama puana sahip olan sorular ise 

‘Araştırma alanının mevcut turizm potansiyelinin değerlendirildiğini düşünmekte-

yim (2,27)’, ‘Araştırma alanındaki sportif ve rekreasyonel faaliyet imkanlarının 

tanıtımının yeterince yapıldığını düşünmekteyim ve Araştırma alanındaki turistik 

noktaların tanıtımının yeterince yapıldığını düşünmekteyim (2,31)’, ‘Araştırma 

alanındaki çevre düzenlemesinin (yol, kaldırım, ağaçlandırma vs.) yeterli düzeyde 

olduğunu düşünmekteyim (2,43)’, ‘Araştırma alanındaki otel ve pansiyon imkanla-

rını yeterli bulmaktayım (2,45)’, ‘Araştırma alanındaki yöresel ürünlerin yeterli 

düzeyde pazarlanabildiğini düşünmekteyim (2,49)’, ‘Araştırma alanındaki aktivite 
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ve konaklama merkezlerine kolayca ulaşabilmekteyim (2,61)’, ‘Araştırma alanın-

daki dinlenme tesislerinin (lokanta, cafe, pansiyon vs.) yeterli olduğunu düşün-

mekteyim (2,67)’, ‘Uzundere ilçesine il merkezinden kolayca ulaşabilmekteyim 

(2,90)’ ve ‘Araştırma alanına yaptığım ziyaretlerde arzuladığım beklentilerimi 

karşılayabilmekteyim (2,98)’ olmuştur. 

SONUÇ  

Bu çalışma Erzurum ili Tortum ve Uzundere ilçelerinde yürütülmüştür. Çalışmanın 

amacı Erzurum ilinin çeşitli turizm faaliyetleri bakımından odak noktası haline 

gelen Tortum ve Uzundere ilçelerinin, genel turizm olgusu ve turizm eksenli rekre-

asyonel etkinlikleriyle ilgili ziyaretçi görüşlerini belirlemektir. 

Araştırma anket çalışması yöntemiyle yürütülmüştür. Anket formlarının birinci 

bölümü ziyaretçilerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik hazırlanırken, 

ikinci bölümde araştırma alanının çeşitli turizm etkinlikleriyle ilgili sorular yer 

almıştır. 

Anket çalışmasında en yüksek puanı alan soru ‘Araştırma alanının jeomorfolojik 

yapısını (dağlar, ovalar, kayaç yapısı vs.) ilginç ve çekici bulmaktayım’ olmuştur. 

Karahan vd. (2010) yöredeki ilginç jeolojik yapının bir jeopark potansiyeli oluştur-

duğunu belirtmiştir. Katılımcıların bu durumu destekler nitelikte görüş beyan 

etmesi, yöredeki bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiği şeklinde yorumlan-

mıştır.  

Çalışmada yüksek puan alan diğer sorular sırasıyla ‘Araştırma alanını doğal yön-

den çekici bulmaktayım’, ‘Araştırma alanında kültürel yönden çekici yerler oldu-

ğunu düşünmekteyim’, ‘Araştırma alanında maceraya yönelik fırsatlar bulunmak-

tadır’, ‘Araştırma alanının su sporları açısından yeterli imkanlara sahip olduğunu 

düşünmekteyim’, ‘Araştırma alanının kültür ve inanç turizmi açısından yeterli 

imkanlara sahip olduğunu düşünmekteyim’, ‘Araştırma alanında günübirlik ziya-

retler için uygun yerlerin olduğunu düşünmektedir’, ‘Tortum ilçesine il merkezin-

den kolayca ulaşabilmekteyim’ ve ‘Araştırma alanını rekreasyonel faaliyet imkan-

ları açısından yeterli bulmaktayım’ olmuştur. 

Anket çalışmasında en düşük puan alan soru ise ’Araştırma alanının mevcut tu-

rizm potansiyelinin değerlendirildiğini düşünmekteyim’ olmuştur. Bu durum araş-

tırma alanıyla ilgili gerek konaklama ve turizm odaklı rekreasyonel faaliyet yatı-

rımlarının yeterince yapılmadığı gerekse de tanıtım ve pazarlama konusunda bir 

takım eksikliklerin var olduğunu göstermektedir. Nitekim anket çalışmasının dü-

şük puan alan diğer soruları bu durumu destekler niteliktedir.  
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Çalışmada düşük puan alan diğer sorular sırasıyla ‘Araştırma alanındaki sportif 

ve rekreasyonel faaliyet imkanlarının tanıtımının yeterince yapıldığını düşünmek-

teyim’, ‘Araştırma alanındaki turistik noktaların tanıtımının yeterince yapıldığını 

düşünmekteyim’, ‘Araştırma alanındaki çevre düzenlemesinin (yol, kaldırım, ağaç-

landırma vs.) yeterli düzeyde olduğunu düşünmekteyim’, ‘Araştırma alanındaki 

otel ve pansiyon imkanlarını yeterli bulmaktayım’, ‘Araştırma alanındaki yöresel 

ürünlerin yeterli düzeyde pazarlanabildiğini düşünmekteyim’, ‘Araştırma alanın-

daki aktivite ve konaklama merkezlerine kolayca ulaşabilmekteyim’, ‘Araştırma 

alanındaki dinlenme tesislerinin (lokanta, cafe, pansiyon vs.) yeterli olduğunu dü-

şünmekteyim’, ‘Uzundere ilçesine il merkezinden kolayca ulaşabilmekteyim’ ve 

‘Araştırma alanına yaptığım ziyaretlerde arzuladığım beklentilerimi karşılayabil-

mekteyim’ olmuştur.  

Çalışmanın düşük puan alan soruları yöre turizmi açısından eksiklikler olarak ön 

plana çıkmaktadır. Katılımcılar yörenin turizm potansiyeli, yöredeki rekreasyonel 

faaliyetler, turistik noktalar ve yöresel ürünlerin tanıtım ve pazarlamasının yete-

rince yapılmadığı şeklinde fikir beyan etmiştir. Bunun yanında araştırma alanının 

çevre düzenlemesi ve otel, pansiyon ve diğer rekreasyonel alanlar katılımcılar 

tarafından yetersiz görülen diğer unsurlar arasındadır. Bu gibi olumsuzlukların 

katılımcıların araştırma alanındaki beklentilerinin karşılanması sorusunu da 

olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir.  

Araştırma alanında ulaşım konusunun da bir eksiklik olduğu görülmektedir. 

Araştırma alanı Erzurum-Artvin (D 950-02) karayolu üzerinde bulunmaktadır ve 

mevcut yol bölünmüş (duble) yol olarak tesis edilmiştir. Özel araçla ulaşım konu-

sunda herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Fakat toplu ulaşım konusu Uzundere 

ilçesi için problem olarak değerlendirilmiştir. Tortum ilçesine il merkezinden her 

yarım saatte bir hareket eden toplu ulaşım araçları, ulaşımı kolaylaştıran unsur 

olarak ön plana çıkmaktadır. Rekreasyonel alanlar ve turistik noktaların büyük 

çoğunluğunu bünyesinde barındıran Uzundere İlçesi’ne ise toplu ulaşım araçları 

sık ve düzenli olarak hareket etmemektedir. Ayrıca her iki ilçe merkezinden de 

aktivite ve konaklama merkezlerine kişisel araçlar haricinde ulaşım mümkün ol-

mamaktadır. Bu durumun ziyaretçi sayısını olumsuz yönde etkilediği gözlemlen-

miştir.  

Sonuç olarak araştırma göstermektedir ki Erzurum ili Tortum ve Uzundere ilçe-

leri mevcut potansiyelleriyle bir turizm olgusu oluşturmasının yanı sıra, ziyaretçi-

lerin zihninde de turistik nokta algısı oluşturabilmiştir. Şüphesiz bu durumun de-

ğerlendirilmesi gelecekte yöre ekonomisi için birçok fırsatı da beraberinde getire-

cektir. Fakat turizm konusunda çözülmeyi bekleyen birtakım sorunlar da bulun-

maktadır. Özgeriş’e (2014) göre bu sorunların çözümü noktasında; 
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 Yerel yönetimler ve kültür turizm il müdürlüğü, koordinasyon halinde ça-

lışmalı, yöredeki mevcut turizm potansiyeli ve turizm etkinlikleri tespit 

edilmeli, 

 Turizm faaliyetlerinin belirli bir dönemin dışında yıl boyu sürdürülebilme-

si amacıyla rekreasyonel etkinlikler çeşitlendirilmeli,  

 Yöredeki otel, pansiyon gibi konaklama imkanları geliştirilmeli, ziyaretçi-

lere uzun süreli konaklama imkanı verecek sosyal ve kültürel faaliyet alan-

ları oluşturulmalı, 

 Özellikle turizm etkinliklerinin yoğun olduğu dönemde Erzurum il merke-

zinden Tortum ve Uzundere ilçelerine, ilçe merkezlerinden aktivite ve ko-

naklama noktalarına ulaşımı kolaylaştıracak adımlar atılmalı, 

 Konaklama merkezlerinde sunulan ürünler çeşitlendirilmeli ve yöresel 

ürünlere ağırlık verilmeli, 

 Yöre ile ilgili ürünler ziyaretçilerin kolay erişebilecekleri şekilde pazar-

lanmalı, 

 İlçelerdeki spor etkinlikleri çeşitlendirilmeli ve tanıtımı yapılmalı,  

 Tortum ve Uzundere ilçelerinin ve buradaki turizm potansiyelinin rekla-

masyon faaliyetleri yapılmalı, 

 Yöredeki gezilip görülmesi gereken yerler, rekreasyonel alanlar, turistik 

faaliyetler ve dinlenme tesisleri ile ilgili bilgilendirici kitapçıklar, afiş ve 

broşürler hazırlanmalıdır. 
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ÖZ 
Bireylerin seyahat motivasyonlarının belirlenmesi ve sağlanması müşteri memnuniyetini, 
müşteri sadakatini ve kulaktan kulağa duyurumu olumlu yönde etkilemektedir. Motivasyon 
faktörleri kişiyi harekete geçiren dürtülerden biri olması nedeniyle önem arz etmektedir. 
Bu nedenle çalışmada Manavgat Kano Festivali’ne katılan sporcuların kano sporuna yönelik 
motivasyonlarının belirlenmesi ve bu motivasyonların başkalarına tavsiye etme niyetine et-
kisini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 
Çalışmanın evrenini Manavgat Kano Festivali’ne katılan 270 sporcu oluştururken örnekle-
mini ise çalışamaya katılan 89 sporcu oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından 
20.04.2015- 22.04.2015 tarihleri arasında festivale katılan sporculara anket tekniği uygula-
narak toplanmıştır. Yapılan istatistiksel analizlerin sonucunda “Rahatlama” ve “Geliştirme” 
faktörlerinin başkalarına tavsiye etme niyetine etkisinin olmasına rağmen “Aktiflik” ve “Öğ-
renme” faktörlerinin tavsiye etme niyetine etkisinin olmadığı sonucu bulunmuştur. 

Anahtar sözcükler: Motivasyon, kano, Manavgat, spor. 

 

GİRİŞ  

Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Manavgat sahip olduğu su 

kaynaklarıyla da dikkat çekmektedir. Manavgat su kaynakları bakımından hem 

durgun su, hem de farklı akıntı derecelerinde akarsu kaynaklarına sahip olması 

sebebiyle tüm doğa sporları ve su sporları için elverişlidir. Ayrıca su sporları konu-

sunda kaynak zenginliğinin sağladığı avantajlar ile birlikte değerlendirilmesi gere-

ken bir turizm destinasyonudur. Bu su kaynakları kano sporunun farklı branşları-
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na hitap edebilmektedir. Kano halkın rahatlıkla iştirak edebileceği ve her yaşta 

turistin katılabileceği macera içermeyen bir spor dalıdır. Ancak kano sporu yeni bir 

spor dalı olduğu için yarış, kamp ve festivaller ile farkındalık oluşturmak gerekli-

dir. Bu sayede öncelikle yerel halkın daha sonra da bölgeye gelen turistlerin kano 

sporu yapmaları sağlanabilecektir. Böylece bölgeye gelen turistlerin genel olarak, 

tatil deneyimlerinin daha olumlu olması sağlanacaktır ve turistlerin tatil deneyim-

lerinin daha olumlu olması ise başkalarına tavsiye etme eğilimlerini etkileyebilecektir. 

Öncelikle yerel halka odaklanma eğiliminde olan bu çalışmanın amacı Manavgat 

halkının kano sporuna yönelik motivasyonlarının belirlenmesi ve bu motivasyon-

ların başkalarına tavsiye etme niyetine etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu anlamda 

motivasyon faktörlerinin belirlenmesi, motivasyonun kişiyi harekete geçiren en 

önemli dürtü olması nedeniyle önem arz etmektedir. 

KANO SPORU 

Kano, genellikle göllerde ve debisi çok yüksek olmayan akarsularda yapılan bir 

doğa sporu çeşididir. Profesyonel kanolar genellikle tek kişiliktir ve debisi yüksek 

akarsularda kullanılır. Burada amaç doğayla girilen mücadeleden galip çıkabilmek-

tir. Eğlence amaçlı kanolar ise "Kızılderili tipi kano" diye adlandırılan, günümüzde-

ki profesyonel kanolara ilham kaynağı olmuş, çoğunlukla 3 kişi tarafından kullanı-

lan gezi tipi kanolardır. Profesyonel kanoları kullanmak için belirli bir süre ve nite-

likte eğitim almış olmak gerekliyken Kızılderili tipi kanoları kullanmak için daha 

kısa süreli eğitimler yeterli olmaktadır. Çünkü bu kanolar durgun sularda kulla-

nılmaktadır. Talimatlara uyulması ve takım arkadaşlarıyla uyum yeterlidir. Burada 

amaç sadece hızlı bir şekilde yol almak değil bir yandan da çevredeki doğal güzel-

liklerin farkına varabilmektir.  

Kano sporu, ülkemizde yeni gelişmekte olan spor branşlarından bir tanesidir. 

2002 yılında Kano ve Rafting Federasyonun kurulmuş olması bunun bir gösterge-

sidir. 2006 yılında ise kano sporu rafting sporundan ayrılarak Türkiye Kano Fede-

rasyonu adı altında faaliyet göstermeye başlamıştır. Federasyon aşağıdaki disiplin-

leri bünyesinde barındırmaktadır: 

a. Kano Sprint Durgunsu Yarışları (Olimpik Dal)  

b. Akarsu Slalom Yarışları (Olimpik Dal)  

c. Akarsu İniş Yarışları  

d. Maraton Yarışları  

e. Kano Polo  

f. Deniz Kanosu  

g. Dragon Tekne Yarışları   
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Türkiye Kano Federasyonu faaliyetlerini deniz kanosu ve dragon tekne disiplin-

lerinde sürdürmektedir. 

MOTİVASYON 

Motivasyon yıllardır turizm alanında yapılan araştırmaların merkezinde bu-

lunmaktadır (Huang 2010). Motivasyon, kişinin davranışlarını ve hareketlerini 

tamamlayan, doğrudan ortaya çıkaran ve tamamlayıcı etkileri içinde barındıran 

psikolojik ve biyolojik istekler olarak ifade edilmektedir (Yoon ve Uysal 2005). 

Moutinho’ya (2000) göre motivasyon, memnuniyeti sağlamak için faaliyetlerin 

belirli koşullarına karşı bir duruş hali ve ihtiyaçlar bütünüdür. Seyahat etme açı-

sından ise motivasyon, bireylerin turizm faaliyetlerinde bulunma ihtiyacı şeklinde 

tanımlanmaktadır (Park ve Yoon 2009). Seyahat etmeye iten nedenlerin ve moti-

vasyonların incelenmesi, turizmin bir sosyal ve psikolojik olgu olarak anlaşılması-

na ve sektör yöneticilerine pratik öngörüler yaratılmasına katkı sağlamaktadır 

(Young 1999).  

Jamal ve Lee (2003) çalışmalarında mikro ve makro faktörlerin turist motivas-

yonlarını etkilediğini göstermektedir. Makro faktörler, insanları tatile çıkmaya 

motive eden geniş sosyal güçler üzerine odaklanırken; mikro faktörler, içsel psiko-

lojik güçler üzerine odaklanmaktadır (Speneger vd. 2006). McIntosh ve Goeldner 

(1986) seyahat motivasyonlarını anlamları bakımından birbirinden ayırmıştır 

(Awaritefe 2004).  Yazarlar, seyahat ve turizm aktiviteleri için motivasyonu 5 te-

mel ihtiyaçta özetlemişlerdir. Bunlar: fiziksel ihtiyaçlar, kültürel ihtiyaçlar, kişiler 

arası ihtiyaçlar, ticari ihtiyaçlar, statü ve prestij ihtiyaçlarıdır. Diğer taraftan Witt 

ve Mountinho (1989) destinasyonları çekici yapan ya da ziyaretçileri çeken üç 

önemli bileşen olduğunu öne sürmektedir. Bunlar: a) Durgun faktörler- iklim, se-

yahat faaliyetlerine uzaklık, tarihi ve kültürel özellikler, doğal ve kültürel manzara-

lar; b) Değişken faktörler- konaklama ve catering hizmetleri, kişisel önem, eğlen-

ce/spor, siyasi ortam, turizmdeki trendler; c) Mevcut karar faktörleri- pazarlama 

stratejileri, fiyatlama stratejileri içermektedir. 

Turizm literatüründe birçok motivasyon teorisi bulunmaktadır. İlgili alanda 

yapılan çalışmalarda genellikle, “Seyahat Kariyer Basamağı Teorisi”, “Iso-Ahola’nın 

Motivasyon Teorisi” ve “İtici ve Çekici Motivasyon Faktörleri Teorisi” gibi teorile-

rin ön plana çıktığı görülmektedir. 

Seyahat Kariyer Basamağı Teorisi 

Maslow’un (1970) ihtiyaçlar hiyerarşisini temel alarak Pearce (1993), Pearce ve 

Caltabiano (1983) ve Moscardo ve Pearce (1986) tarafından seyahat kariyer ba-

samağı teorisi geliştirilmiştir. Seyahat kariyer basamağı teorisine göre, turist moti-
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vasyonu beş farklı basamak içermektedir; rahatlama ihtiyaçları, güvenlik ihtiyaçla-

rı, ilişki ihtiyaçları, kendini geliştirme ihtiyaçları ve kendini gerçekleştirme ihtiyaç-

ları. Maslow’un teorisini takiben, turist ihtiyaçları bir basamak olarak sıralayacak 

olursak, en alt basamakta rahatlama ihtiyacı yer almaktadır. Ardından sırasıyla 

güvenlik ihtiyacı, ilişki ihtiyacı ve kendini geliştirme ihtiyacı takip etmektedir. En 

üst basamakta ise kendinde var olan yetenekleri ortaya çıkarmayı ve onları kul-

lanmayı içeren kendini gerçekleştirme basamağı bulunmaktadır. Bu bağlamda 

önemli nokta, insanların motivasyonlarının seyahat deneyimleriyle değişebileceği-

dir. Bu yaklaşıma göre, seyahat motivasyonu modeli insanların yaşam süresine 

veya birikmiş seyahat deneyimlerine göre değişebilmektedir. Seyahat kariyer ba-

samağı teorisine göre insanlar deneyimler edinirken, motivasyon seviyelerinde 

yukarı doğru ilerler (Pearce ve Lee 2005). 

Iso-Ahola’nın Motivasyon Teorisi 

Motivasyon teorileri arasındaki en önemli ve en geniş fikirlerden biri Iso-Ahola’nın 

(1982) motivasyonun psikolojik (kaçış) ve sosyal bileşenlere (arama) sahip olduğu 

düşüncesidir. Dann’ın (1981) motivasyon çalışmasına cevaben yayınladığı bu ça-

lışmada “Ödül arama’’ ve “Rutin çevreden kaçış’’ motivasyon faktörleri yer almak-

tadır. Kişisel motivasyonlar, “Rahatlama’’, “Dinlenme’’, “Prestij’’, “Becerilerini uygu-

lama’’, “Diğer kültürler hakkında bilgi edinme’’ gibi motivasyonları içerirken; kişi-

ler arası motivasyonlar, “Sosyal etkileşim’’, “Yerli halkla karşılaşma’’, “Yabancı 

kültürler’’ ve “Geçmiş yaşam tarzları’’ içeren motivasyonlardır.  

İtici ve Çekici Motivasyon Faktörleri Teorisi 

Turizm literatürde itici ve çekici faktörlere bağlı olarak seyahat motivasyonları 

geniş bir şekilde tartışılmıştır (Dann 1977; Crompton 1979; Yuan ve Mc Donald 

1990; Goossens 2000; Jang ve Cai 2002). İtici motivasyonlar turistlerin arzularıyla 

ilişkilendirilirken; çekici motivasyonlar destinasyon özellikleriyle ilişkilendiril-

mektedir (Crompton 1979; Dann 1981; Cha, McCleary ve Uysal 1995; Oh, Uysal ve 

Weaver 1995). İtici motivasyonların daha çok içsel veya duygusal yönlerle ilgili 

olduğu ve çekici motivasyonların dışsal, durumsal ve bilişsel yönlerle bağlantılı 

olduğu (Yoon ve Uysal 2005) belirtilmektedir. Bu teoriye göre insanlar seyahat 

kararı verirken önce iç güçleri tarafından itilmekte ardından destinasyon özellikle-

ri gibi dış güçler tarafından çekilmektedirler. Bu yüzden birçok çalışma itici faktör-

lerin genel olarak çekici faktörlerden önde geldiğini öne sürmektedir (Iso-Ahola 

1982; Pyo, Mihalik ve Uysal 1989). Çekici motivasyonlar plajlar, dinlenme tesisleri, 

kültürel çekicilik, eğlence, doğal manzara, alışveriş ve parklar gibi destinasyona 

çeken özelliklerden meydana gelmektedir. Bu destinasyon özellikleri itici motivas-
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yonları canlandırabilmekte ve güçlendirebilmektedir (McGehee, Loker-Murphy ve 

Uysal 1996).  

Lundberg (1971) insanları seyahate iten motivasyonların ne olduğunu ortaya 

çıkarmak amacıyla ilgili alanyazındaki ilk çalışmalardan birine imza atmıştır. Tu-

rist seyahat arzularını tanımlayan ilk çalışmalar, güneş ve merak arzusu gibi basit 

bir sınıflandırma yapmış (Gray 1970), seyahatin motivasyon boyutunu seyahat 

kaygısıyla desteklemiş ve seyahati otantiklik aramak olarak (MacCannel 1976) 

belirtmişlerdir. Crompton’un (1979) ilk deneysel çalışmasından sonra birçok araş-

tırmacı uluslar (Yuan ve McDonald 1990; Cha vd. 1995; Zhang ve Lom 1999), des-

tinasyonlar (Jang ve Cai 2002), memnuniyet ve destinasyon bağlılığı (Yoon ve Uy-

sal 2005), yaşlı vatandaşlar (Jang ve Wu 2006) ve etkinlikler (Nicholson ve Pearce 

2001; Lee, Lee ve Wicks 2004) gibi farklı alanlarda itici ve çekici motivasyon fak-

törlerini bulmaya çalışmıştır. Lundberg’e (1971) ek olarak Crompton (1979) yedi 

tanesi ‘’sosyo-psikolojik’’ iki tanesi ‘’kültürel’’ olmak üzere dokuz motivasyon belir-

lemiştir. Son zamanlarda Heitmann’ın (2011) yapmış olduğu bir çalışmada çekici 

motivasyonlar destinasyonun spesifik özellikleri ya da dışsal motivasyonları olarak 

belirtilirken, itici motivasyonlar bireyleri etkileyen faktörler ve içsel motivasyonlar 

olarak belirtilmiştir. Goeldner, Ritchie ve McIntosh (2002) turist motivasyonu 

alanında yapılan daha önceki çalışmaları (Lundberg 1971; Crompton 1979) dört 

grupta sınıflandırmıştır. Bunlar psikolojik, kültürel, kişiler arası ve prestij çalışma-

larıdır. Benzer bir şekilde Pearce (1993) dışsal ve içsel motivasyonları birbirinden 

ayırmaya çalışmıştır. Bununla birlikte Cha ve diğerleri (1995) “Rahatlama’’, “Bilgi’’, 

“Macera’’, “Seyahat ile övünme’’, “Aile’’ ve “Spor’’ gibi bileşenleri seyahat etmek için 

birer motivasyon faktörü olarak belirlemiştir. 

YÖNTEM 

Bu çalışma kapsamında, 20-22 Nisan 2015 tarihleri arasında Manav-

gat/Titreyengöl’de düzenlenen Dragon Kano Festivali’ne katılan yarışmacılara 

festival sonrası anket çalışması uygulanmıştır. Festivalde onar kişilik takımlar 

halinde toplam 27 takım yarışmıştır. Yani, bu çalışmanın evrenini kano festivaline 

katılan 270 kişi oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ilişkin verilerin toplanması 

istenmesine rağmen katılımcıların isteksizliği nedeniyle 93 anket toplanmıştır. 

Ancak toplanan 93 anketin incelenmesi sonucu, 4 anket değerlendirme dışı bırakı-

larak analizler 89 anket üzerinden yapılmıştır. 

Araştırmada kullanılan anketin ilk bölümünde demografik sorular, ikinci bölü-

münde memnuniyeti ölçmeye yönelik ifadeler ve üçüncü bölümünde ise katılımcı-

ların motivasyonlarını ölçmeye yönelik ifadeler yer almaktadır. Ankette yer alan 

motivasyon soruları, Beard ve Ragheb (1983) tarafından önerilmiş olan Boş Zaman 

Aktivitesi Motivasyon Ölçeği’nden (The Leisure Motivation Scale) alınmıştır. Oriji-
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nali 48 adet ifadeden oluşan bu ölçeğin daha sonra 32 ifadeden oluşan kısa versi-

yonu geliştirilmiştir. 

BULGULAR 

Demografik Özellikler 

Tablo 1’de katılımcıların demografik profillerine ait veriler yer almaktadır. Bu 

verilere göre örneklemde yer alan katılımcıların neredeyse tamamını (%96,6) 

erkekler oluştururken, kadınlar sadece küçük bir kısmı (% 3,4) oluşturmaktadır. 

Çalışmada yer alan kişilerin çoğunluğunu (%62,8) bekârlar oluşturmakta olup, evli 

katılımcıların oranı (%37,2) nispeten daha azdır. Ankete katılanların eğitim du-

rumlarına bakıldığında katılımcıların çoğunluğunun (%56,2) lise mezunu olduğu 

görülmektedir. 

Çalışmada kullanılan motivasyon ölçeğinin boyutlarını belirlemek amacıyla 

açıklayıcı faktör analizi yapılmasına karar verilmiştir. Faktör analizi yapabilmenin 

ön şartı değişkenler arasında belli bir oranda korelasyon, ilişki bulunmasıdır. Bart-

lett küresellik testi değişkenler arasında yeterli oranda ilişki olup olmadığını gös-

terir. Eğer Bartlett küresellik testinde P değeri 0,05 anlamlılık derecesinden küçük 

ise değişkenler arasında faktör analizi yapmaya yeterli düzeyde bir ilişki vardır. 

Kaiser Meyer Olkin örnekleme yeterliliğinin kabul edilebilir alt sınırı 0,50’dir 

(Durmuş, Yurtkoru ve Çinko 2013). 

Tablo 1. Demografik Özellikler 

 Değişkenler 

Cinsiyet Erkek 85 96,6 

Kadın 3 3,4 

Toplam 88 100 

Medeni Hal Evli 32 37,2 

Bekâr 54 62,8 

Toplam 86 100 

Yaş 20 Yaş ve Altı 41 46,1 

20 Yaş ve Üzeri 48 53,9 

Toplam 89 100 

Eğitim Lise 50 56,2 

Diğer 39 43,87 

Toplam 89 100 

Yaptığı İş Öğrenci 42 47,2 

Çalışan 47 52,8 

Toplam 89 100 

*f=Frekans 
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Katılımcıların Dragon Kano deneyimi motivasyon boyutlarını elde etmek için, 

ölçekte bulunan 32 ifade Varimax döndürme yöntemi ile açıklayıcı faktör analizine 

tabi tutulmuştur. Faktör analizi öncesi hesaplanan 0,86 KMO değeri, örneklem 

sayısının faktör analizi için yeterli olduğunu göstermektedir. Bartlett küresellik 

testinin sonuçları ise (2556,2; P=0,00) değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını 

göstermektedir. Eş kökeni 0,5’in altında olan 2 ifade (Yeni ve farklı insanlarla bu-

luşmak ve Başkalarının saygısını kazanmak) analizden çıkarılmıştır. Kalan ifadeler-

le analiz tekrar edilerek, varyans açıklama oranı %74,14 ile kabul edilebilir eşik 

değerinin üzerinde olan 4 faktör elde edilmiş ve bu faktörler Tablo 2’de gösteril-

miştir. 

Tablo 2’de gösterilen boyut ortalamaları incelendiğinde, diğer faktörler arasın-

da motivasyon ortalaması en yüksek faktörün “Aktiflik”, en düşük ortalamaya sa-

hip olan faktörün ise “Öğrenme” olduğu görülmektedir. Buna dayanarak, kano 

sporu yapmada katılımcılar üzerinde en etkili motivasyon faktörünün aktiflik ol-

duğu, öğrenme faktörünün ise bu dört faktör içinde en az etkili faktör olduğu söy-

lenebilir. 

 

Tablo 2. Faktör Analizi 

 Ortalama 
Faktör 

Yükü 
Varyans 

A. Oranı 

Cron-

bach  

Alpha 

1.Faktör: Aktiflik 5,66  24,66 0,96 

Bu konuda iyi olmak 5,48 0,794   

Fiziksel yeteneklerimi kullanmak 5,79 0,773   

Fiziksel zindeliğimi geliştirmek 5,69 0,767   

Fiziksel beceri ve yeteneklerimi geliştirmek 5,75 0,766   

Başarmayı hissetmek 5,55 0,744   

Aktif olmak 5,77 0,711   

Bu konuda kendimi ve yeteneklerimi geliştirmek 5,81 0,703   

Sosyal yönden yeterli ve yetenekli olmak 5,31 0,683   

Düşüncelerimi, hislerimi ve fiziksel yetenekleri-
mi ortaya çıkarmak 

5,56 0,654   

Fiziksel olarak zinde kalmak 5,86 0,631   

Kendime meydan okumak 5,69 0,572   

Fiziksel olarak zinde kalmak 5,86 0,631   

Kendime meydan okumak 5,69 0,572   

2.Faktör: Rahatlama 5,2  17,39 0,89 

Dinlenmek 5,32 0,805   

Fiziksel olarak rahatlamak 5,18 0,788   

Bazen yalnız kalmayı sevdiğim için 4,8 0,781   
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Zihinsel olarak rahatlamak 5,37 0,767   

Günlük hayatın koşuşturmacasından kaçmak 5,27 0,682   

Zamanımı planlayamadığımdan 4,68 0,637   

Sakinleşmek 5,49 0,614   

3.Faktör: Öğrenme 5,07  17,27 0,93 

Merakımı gidermek 4,9 0,8   

Çevremdeki şeyleri öğrenmek 4,66 0,764   

Yeni fikirler geliştirmek 5,26 0,751   

Kendim hakkında yeni şeyler öğrenmek 5,2 0,725   

Bilgi dağarcığımı genişletmek 5,1 0,691   

Yeni şeyler keşfetmek 5,34 0,572   

4.Faktör: Geliştirme 5,42  14,8 0,91 

Başkalarıyla arkadaşlık kurmak 5,47 0,785   

Başkalarıyla etkileşim kurmak 5,38 0,766   

Yakın arkadaşlıklar geliştirmek 5,46 0,75   

Hayal gücümü kullanmak 5,31 0,713   

Yaratıcı olmak 5,48 0,652   

  

KMO: 0,86 
Bartlett Küresellik Testi: 2556,2; 
p=0,00 

 

Motivasyonun Deneyiminin Başkalarına Tavsiye Etmeye Etkisi 

Katılımcılar arasında, motivasyonun kazanılan deneyimi başkalarına tavsiye etme-

ye etkisini tespit etmek amacıyla, motivasyonu oluşturan dört boyut bağımsız de-

ğişken (aktiflik, rahatlama, öğrenme ve geliştirme), “Bu deneyimi başkalarına tav-

siye etme isteğim” ifadesi bağımlı değişken şeklinde kullanılarak çok değişkenli 

doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Oluşturulan model anlamlı olup (F=8,95; P=0,00), bağımlı değişkenin %33’ünü 

açıklamaktadır. 

Rahatlama ve geliştirmenin bağımlı değişkene etkileri anlamlı iken, aktiflik ve 

öğrenmenin bağımlı değişkene etkileri anlamlı değildir. Çalışmaya katılanlar ara-

sında, kazanılan deneyimi başkalarına tavsiye etmeyi en çok etkileyen rahatlama 

olup daha sonra hemen arkasından geliştirme gelmektedir. 
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Tablo 3. Deneyimi Tavsiye Etmenin Katılımcı Motivasyonlarına Etkisi 

Değişkenler Standartlaş-
tırılmamış Beta 

Kat Sayısı 

Standart  
Hata 

Standart-
laştırılmış 
Beta Kat 

Sayısı 

Anlamlılık 

Sabit  2,23 0,78       0,01* 

Aktiflik -0,03 0,18  -0,03 0,85 

Rahatlama  0,47 0,17   0,44  0,01* 

Öğrenme -0,18 0,15 -0,15 0,23 

 Geliştirme  0,39             0,2 0,3  0,06* 

*p<0,05  **p<0,1;  
R²= 0,33; F= 8,95 (0,00) 

     

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma kano sporuna katılım motivasyonunu tespit etmek amacıyla yapılmış-

tır. Çünkü katılımcıların motivasyonlarının tespit edilmesi halinde, onların neden 

bu aktiviteye katıldığının ve neler yapılırsa kano sporuna daha çok katılım sağla-

nacağının öğrenileceği düşünülmektedir. Böylece kano sporunın Manavgat desti-

nasyonunda, önce yerel halk arasında daha sonra ise turistler arasında yaygınlaşa-

cağı düşünülmektedir. 

 Araştırma kapsamında yapılan analizler sonucunca dört motivasyon boyutu 

(aktiflik, rahatlama, öğrenme ve geliştirme) ortaya çıkmıştır. Bunların memnuniye-

te etkisine bakıldığında aktiflik boyutunun motivasyona etkisinin en yüksek, öğ-

renme boyutunun ise en düşük olduğu görülmüştür. Başka bir deyişle, katılımcıla-

rın daha çok fiziksel aktiveler için kano sporunu tercih ettiğini, bir şeyler öğren-

menin ise bu sporu tercih edenler arasında, motivasyonlarını en az etkileyen boyut 

olduğu görülmektedir. Fakat yapılan analiz sonucunda, ne aktif olmanın ne de bir 

şeyler öğrenmenin bu deneyimi başkalarına tavsiye etmede bir etken olmadığı 

görülmektedir. “Rahatlama” ve “Kendini geliştirme” boyutlarının, yaşanılan dene-

yimi başkalarına tavsiye etmeye etkisinin var olduğu saptanmıştır. 

Bu çalışmanın bir sınırlılığı ise Manavgat’ta düzenlenen festival katılımcıları 

arasında yapılmış olmasıdır. Bu sebeple ileride Manavgat destinasyonunda benzer 

çalışmaların yerel halk ve destinasyondaki turistler arasında yapılması bölgedeki 

kano sporunun yayılmasına katkı sağlayabilecektir. 
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ÖZ 

Turizm sektörü ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal etkilerinin yanı sıra ülkelerin 
rekabetçiliği ve diğer kültürlerle etkileşimi yoluyla ülke tanıtımına olan katkısından dolayı 
giderek daha da önemli hale gelmektedir. Yarattığı ekonomik etkilerinin büyüklüğünden 
dolayı ülkeler turizmi geliştirme çabalarını hızlandırmakta ve bu sektörde rekabetin 
koşulları sürekli değişmektedir. Artan rekabet sonucunda yeni ürünler (hizmetler) ve yeni 
destinasyonlar ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı destinasyonların hangi alanlarda 
rekabetçi olduğunu ve hangi alanlarda zayıf bir rekabet avantajına sahip olduğunu bilmesi 
gerekmektedir. Bu çalışmada Antalya destinasyonunun turizm yöneticileri tarafından rakip 
destinasyonlara göre rekabet avantajlarını tanımlaması ve destinasyonun rekabetçi 
konumunun analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Antalya destinasyonunda faaliyet 
gösteren turizm işletmelerinin yöneticilerine uygulanarak elde edilen veriler ışığında 
Antalya destinasyonunun talep koşulları bağlamında destinasyon rekabetçiliği avantajına 
sahipken destinasyon yönetimi bağlamında daha zayıf bir destinasyon rekabetçiliği avanta-
jına sahip olduğu söylenebilir.  

Anahtar sözcükler: Destinasyon rekabetçiliği, rekabetçi konum, turizm, Antalya. 

 

GİRİŞ  

Destinasyonlar ülkelerin turizmden aldıkları payı arttırma açısından önemli bir 

yere sahiptir. Turizmden daha fazla gelir elde etmek isteyen ve kalkınmayı ülke 

geneline yaymayı planlayan ülkeler destinasyon üzerine odaklanmaktadır. Bu ne-
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denle turizm rekabeti destinasyonlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Rekabetçilik, bir 

destinasyonun rakiplerine göre pazar konumunu korurken katma değeri yüksek 

ürünler yaratabilme ve bu ürünleri bütünleştirme yeteneği olarak tanımlanmakta-

dır (Hassan 2000).   

Destinasyon rekabeti; bir destinasyonun, ziyaretçi müşteriyi (turisti) azami öl-

çüde memnun edecek turizm ürününü diğer destinasyonlardan daha farklı, kaliteli 

ve iyi sunabilmesi ve bunu sürdürebilmesi olarak tanımlanmaktadır (Bahar 2004). 

D’Hauteserre (2000) destinasyon rekabetini “bir destinasyonun pazar payını ve 

gücünü sürdürmesi, koruması ve zamanla onu geliştirmesi” şeklinde tanımlamıştır. 

Mihalic (2000) ise destinasyon rekabetini, sosyal ve kültürel çevrelerde olduğu gibi 

turizm bileşenlerini doğal ve insan yapımı olarak ayırdığı çevresel bir bakış açısıyla 

tanımlamaktadır. Rekabet gücü (bir işletmenin, ülkenin veya destinasyonun) ise 

genel olarak hem göreceli (neyden daha rekabetçi?) hem de çok yönlü (rekabetçi 

olmanın belirgin nitelikleri nelerdir?) bir kavramdır  (Ritchie ve Crouch 2003).  

Literatürde destinasyonu rekabetçi yapan faktörler iki grupta incelenmiştir. Bi-

rinci grupta nesnel olarak ölçülebilen (örneğin, seyahatçi sayısı, pazar payı, turist 

harcamaları, vs) ikinci grupta ise ‘kültürel zenginlik’, ‘hizmet/deneyim kalitesi’ vs 

gibi daha öznel ve miktarsal olarak zor ölçülebilen faktörler incelemiştir. Destinas-

yon rekabet gücünü daha çok nesnel ölçeklerle ölçen yazarlar (Hassan 2000; 

d’Hauteserre 2000) destinasyon için rekabet gücünün direk olarak fazla ziyaretçi 

sayısı ve yüksek turizm geliri elde etme ile ilgili olduğunu desteklemektedir. Öznel 

ölçeklerle ölçen yazarlar (Crouch ve Ritchie 1999; Buhalis 2000; Dwyer ve Kim 

2003) ise; destinasyon rekabet gücünü destinasyonun yerel halkının ekonomik 

refahı ile birleştiren başka bir görüşü desteklemektedir. Bu anlamda, destinasyon 

rekabeti yabancı ziyaretçi veya yatırımcıları çekme, destinasyonun yaşam tarzını 

tanıtma ya da diğer çeşitli amaçlar için rekabet edebilmesine rağmen, destinasyo-

nun nihai amacı destinasyondaki yerel halkın ekonomik refahıdır. Bu bakış açısıyla 

rekabetçi olmak yerel halkın yaşam standartlarının artması anlamına gelmektedir. 

Buna göre destinasyon rekabetçiliği destinasyonun ziyaretçilere memnun edici, 

unutulmaz bir deneyimi karlı bir yolla, yerel halkın refahını arttırarak ve gelecek 

jenerasyonlar için destinasyonun doğal sermayesini koruyarak sunarken turizm 

gelirlerini arttırmak, artan bir oranla ziyaretçileri çekmektir (Ritchie ve Crouch 

2003). Turizmin benzersiz doğası gereği, bir turizm destinasyonun rekabet yete-

neği, sosyal, kültürel, politik, teknolojik ve çevresel güçleri de içermektedir. Özetle 

bir turizm destinasyonunu rekabet edebilir kılan temel unsurlar aynı zamanda 

turist başına harcamayı artıran, ziyaretçi sayısını artıran, gelen misafirlere tatmin 

edici unutulmaz deneyimler sunabilen ve bunları karlı bir şekilde yaparken, desti-

nasyon sakinlerinin refahını artıran ve gelecek nesiller için destinasyonun doğal 

sermayesini koruyabilen unsurlardır (Ritchie ve Crouch 2003).  
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Literatürde var olan destinasyon rekabetçiliği çalışmaları genellikle çeşitli desti-

nasyonların rekabet gücünü tanımlama, modelleme ve ölçmeye yoğunlaşmıştır 

(Das ve DiRienzo 2009). Bu nedenle destinasyon rekabetçiliği ile ilgili yapılan ça-

lışmaları üç grupta inceleyebiliriz. Birinci gruptaki çalışmaların çoğu spesifik des-

tinasyonların rekabetçi konumlarını incelemeye yöneliktir. Bu çalışmalardan bazı-

ları; Amerika Birleşik Devletleri (Ahmed ve Krohn 1990), Avustralya (Dwyer vd. 

2003), Asya-Pasifik (Enright ve Newton 2005), Güney Kore ve Avustralya (Dwyer 

vd. 2003), İspanya ve Türkiye (Kozak ve Rimmington 1999; Kozak 2003), Avrupa 

Şehirleri (Mazanec 1995). İkinci gruptaki çalışmalar destinasyon rekabetçiliğinin 

belirli yönlerine odaklanan çalışmalardır. Bunlar; destinasyon konumlandırma 

(Chacko 1996), destinasyon yönetim sistemleri (Baker vd. 1996), destinas-

yon pazarlaması (Buhalis 2000), fiyat rekabetçiliği (Stevens 1992), kalite yönetimi 

(Go ve Govers 2000), destinasyon çevresi (Hassan 2000), doğa temelli turizm 

(Huybers ve Bennett 2003), stratejik yönetim (Jamal ve Getz 1996) ve paket turlar 

(Taylor 1995). Üçüncü grup araştırmalar ise destinasyon rekabetçiliğinin gelişimi 

için aranan model ve teorileri (Crouch ve Ritchie 1994; Dwyer ve Kim 2003; En-

right ve Newton 2004; Lee ve King 2004) içerir.  

Rakipler arasında başlıca turizm öğeleri ile ilgili bir değerlendirme ve karşılaş-

tırma yapmak, daha etkin gelişme politikalarının açık ve net bir biçimde ifade 

edilmesine katkıda bulunma yolunda rekabet avantajından daha çok yarar elde 

edilmesini sağlayabilir (Ekin 2004).  Bundan dolayı bu çalışmada Antalya destinas-

yonun turizm yöneticileri tarafından rakip destinasyonlara göre rekabet avantajla-

rını tanımlaması ve destinasyonun rekabetçi konumunun analizinin yapılması 

amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Dwyer ve Kim (2003) ve Dwyer vd. (2003) tara-

fından belirlenmiş olan destinasyon rekabetçiliği belirleyicileri ve unsurları ile 

oluşturulup Avustralya’da uygulanan “destinasyon rekabetçiliği bütünleşik mode-

lin” sahip olduğu 85 unsur ile anket hazırlanmıştır. Çalışmanın araştırma kısmında, 

Antalya’da ki turizm yöneticilerinden toplanan veriler analiz edilmiştir.  

YÖNTEM 

Destinasyon rekabetçiliğini belirleyen ve her zaman her destinasyona uygulanabi-

lir bir destinasyon rekabetçiliği modeli bulunmamaktadır. Çalışmanın amacı doğ-

rultusunda Dwyer ve Kim (2003) ve Dwyer vd. (2003) tarafından belirlenmiş olan 

destinasyon rekabetçiliği belirleyicileri ve unsurları ile oluşturulup Avustralya’da 

uygulanan “destinasyon rekabetçiliği bütünleşik modelin” sahip olduğu 85 unsu-

run Antalya destinasyonuna uyumlu olan 84 unsuru ile anket formu hazırlanmıştır. 

Uyumlu olmadığı için anket formundan çıkarılan unsur casino turizmi ile ilgilidir 

ve yasal olmadığından dolayı Antalya destinasyonunda casino turizmi olmadığın-

dan bu unsur anket formundan çıkarılmıştır. Destinasyon rekabetçiliği bütünleşik 



Araştırma Bildirileri 

 

175 

modeli turizm araştırmacılarının daha önce bu konuda yapmış oldukları çalışma-

lardan yararlanarak, rekabet gücüne etki eden faktörlerin neler olduğunun belir-

lenmesine yöneliktir. Destinasyon rekabetçiliği bütünleşik modeli aynı zamanda 

farklı turizm destinasyonlarının güçlü ve zayıf yönlerinin hangi faktörlerden oluş-

tuğunu da ortaya koymaktadır. Destinasyon rekabetçiliği bütünleşik modeli doğal 

kaynaklar, oluşturulan kaynaklar, destekleyici kaynaklar, destinasyon yönetimi, 

durumsal koşullar ve talep koşulları olmak üzere destinasyon rekabetçiliği ile ilgili 

toplam altı boyuttan oluşmaktadır. Her bir boyutta nasıl bir rekabet avantajına 

sahip olunduğunu belirlemek için her boyut için ankette unsurlar bulunmaktadır. 

Katılımcılar Antalya destinasyonunun rekabetçiliğini anketteki 84 unsur kapsa-

mında değerlendirmişlerdir. Anket 5’li Likert (1: Ortalamanın çok altında, 5: Orta-

lamanın çok üstünde) olarak hazırlanmıştır. Ölçekteki boyutların Cronbach Alpha 

değerleri 0,78 ile 0,90 arasında değişmektedir.  Anket Ekim 2015 tarihinde seyahat 

acentası yöneticilerine, otel yöneticilerine ve turizm işletme sahiplerine uygulan-

mıştır. Antalya’da 1267 A sınıfı acenta ve 733 konaklama tesisi bulunmaktadır 

(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014). Bu evrenden rastgele örneklemle 87 acentada 

yöneticisi, 112 otelde yönetici ve 33 turizm işletme sahibi olmak üzere toplam 232 

katılımcıdan veri toplanmıştır. 

ANALİZ VE BULGULAR 

Antalya destinasyonunun turizm bağlamında hangi alanlarda rekabetçi olduğunun 

ve hangi alanlarda zayıf bir rekabet avantajına sahip olduğunun belirlenmesine 

yönelik anket çalışması ile elde edilen verilerin analizinde öncelikle demografik 

özellikler kapsamında cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, sektörde çalışma süresi ve işye-

rindeki pozisyon dağılımlarına bakılmış ve Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1 incelen-

diğinde bay katılımcıların 165 ve bayan katılımcıların 67 olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların eğitim düzeyi incelendiğinde ise lise mezunu 55, lisans mezunu 135 

ve lisansüstü mezunu 42 katılımcı bulunmaktadır. Ayrıca 87 katılımcı acentada 

yönetici, 112 katılımcı otelde yönetici ve 33 katılımcı ise turizm işletme sahibidir. 

Katılımcıların yaş dağılımı incelendiğinde % 23,3 ile “45 ve üzeri” yaş arası katı-

lımcıların ilk sırada olduğu görülmekte iken “33-38” yaş arası katılımcılar % 22,4 

ile ikinci sıradadır. Sektörde çalışma süresi bağlamında ise % 34,1 ile “7-12 yıl” 

arası ilk sırada yer almaktadır. 
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet n f (%) Yaş n f (%) 

Bay 165 71,1 26 ve altı 37 15,9 

Bayan 67 28,9 27 - 32 50 21,6 

Toplam 232 100 33 - 38 52 22,4 

Eğitim Düzeyi n f (%) 39 - 44 39 16,8 

Lise 55 23,7 45 ve üzeri 54 23,3 

Lisans 135 58,2 Toplam 232 100 

Lisansüstü 42 18,1 Sektörde Çalışma Süresi n f (%) 

Toplam 232 100 1 – 6 yıl 34 14,7 

İşyerindeki Pozisyon n f (%) 7 – 12 yıl 79 34,1 

Acentada Yönetici 87 37,5 13 – 17 yıl 43 18,4 

Otelde Yönetici 112 48,3 18 – 23 yıl 42 18,1 

Turizm İşleme Sahibi 33 14,2 24 ve üzeri 34 14,7 

Toplam 232 100 Toplam 232 100 

 

Modelde yer alan destinasyon rekabetini belirleyen altı boyut için yapılan orta-

lama analizleri her bir boyut için ayrı tablolar halinde aşağıda verilmiştir. İlk boyut 

olan “Doğal Kaynaklar” ile ilgili bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. Tablo 2 incelen-

diğinde Antalya rakip destinasyonları ile doğal kaynaklar bağlamında kıyaslandı-

ğında rakiplerine göre rekabet avantajına sahiptir denilebilir. En yüksek ortalama-

ya sahip unsurlar sırasıyla iklimsel çekicilik, tarihi yerler ve kültürel miraslardır. 

Antalya destinasyonu için iklimsel çekicilik ilk sırada olması destinasyonun yılın 

ortalama 300 günü güneşli olmasından dolayıdır. Aynı zamanda doğal kaynaklar 

boyutunun altında sorulan unsurlar arasında iklimsel çekiciliğin standart sapması-

nın düşük olması (0,86) katılımcılar arasında iklimsel çekicilik konusunda bir fikir 

birliği olduğunu da göstermektedir. En düşük ortalamaya sahip unsurlar ise ulusal 

parklar ve geleneksel sanatlardır. 
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Tablo 2. Doğal Kaynaklar 

 Ortalama Standart Sapma 

İklimsel Çekicilik 3,89 0,86 

Tarihi Yerler 3,76 0,94 

Kültürel Miraslar 3,63 0,93 

Temizlik 3,54 0,85 

Sanatsal ve Mimari Özellikler 3,40 1,10 

Bitki Örtüsü ve Doğal Yaşam Alanları 3,34 0,85 

Bozulmamış Doğa 3,18 1,00 

Geleneksel Sanatlar 3,07 1,00 

Ulusal Parklar 3,05 1,07 

Genel Ortalama 3,43  

 

“Oluşturulan Kaynaklar” ile ilgili bulgular ise Tablo 3’de özetlenmiştir. Tablo 3 

incelendiğinde konaklama çeşit/kalitesi, havalimanı verimlilik/kalitesi, mutfak 

zenginliği, kongre turizmi gibi bazı unsurlar Antalya destinasyonunun rekabetçi 

özellikleri olarak bulunmuşken kış sporları, toplumsal destekli özel etkinlikler, 

kırsal turizm bağlamında Antalya destinasyonunun rekabet avantajının çok düşük 

olduğu bulunmuştur. Ayrıca modeldeki boyutlar arasında düşük genel ortalamaya 

sahip olan üçüncü boyut oluşturulan kaynaklar olarak tespit edilmiştir. 

 

Tablo 3. Oluşturulan Kaynaklar 

 Ortalama Standart Sapma 

Konaklama Çeşit/Kalite 3,97 0,92 

Havalimanı Verimlilik/Kalite 3,94 0,87 

Mutfak Zenginliği 3,86 0,94 

Kongre Turizmi 3,81 0,90 

Rehberlik Hizmetleri ve Bilgilendirme 3,78 0,82 

Spor Tesisleri (örn, Golf, Tenis, Futbol) 3,74 1,01 

Doğal Alanlara Erişilebilirlik 3,73 0,87 

Gece Hayatı (örn, Barlar, Diskolar) 3,69 0,93 

Alışveriş Deneyim Çeşitliliği 3,59 0,91 

Sağlık Turizmi, Masaj, Spa 3,58 1,09 

Yiyecek-İçecek Tesisleri 3,55 0,95 

Eğlence/Oyun Parkları 3,53 0,91 
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Yerel Turizm Ulaşımında Verimlilik/Kalite 3,48 0,92 

Özel Etkinlikler, Festivaller 3,44 0,85 

Su Sporları 3,38 1,10 

Rekreasyon Faaliyetleri 3,35 1,01 

Eğlence (örn, Tiyatro, Resim Galerileri, Sinema) 3,33 1,03 

Ziyaretçiler için Tatil Programı Mevcudiyeti 3,33 1,03 

Doğa Sporları 3,31 1,01 

Macera Aktiviteleri 3,28 1,02 

Kırsal Turizm 3,22 1,02 

Toplum Destekli Özel Etkinlikler 2,89 0,94 

Kış Sporları (Kayak, Paten) 2,58 1,04 

Genel Ortalama 3,35  

 

Tablo 4’de modelin üçüncü boyutu olan “Destekleyici Kaynaklar” boyutu ile ilgili 

bulgular verilmiştir. Tablo 4 incelendiğinde Antalya destekleyici kaynaklar bağla-

mında rakiplerine göre rekabet avantajına sahiptir denilebilir. En yüksek ortala-

maya sahip olan unsurlar sırasıyla destinasyona ulaşılabilirlik, animasyon, turizm 

hizmet kalitesi, finansal kuruluşlar ve döviz alım/satım ofisleridir. En düşük orta-

lamaya sahip unsurlar ise gümrük/havalimanı verimliliği ve turistler için sağ-

lık/medikal tesislerdir. Destekleyici kaynaklar boyutu genel ortalaması itibariyle 

boyutlar içerisinde ikinci en büyük ortalamaya sahip olan boyuttur. 

Tablo 4. Destekleyici Kaynaklar 

 Ortalama Standart Sapma 

Destinasyona Ulaşılabilirlik 3,87 0,95 

Animasyon 3,81 0,95 

Turizm Hizmet/Servis Kalitesi 3,78 0,96 

Finansal Kuruluşlar ve Döviz Alım/Satım Ofisleri 3,77 0,84 

İşletme Yönetiminin Turistlere Karşı Tutumu 3,75 0,86 

Vize Şartları 3,72 0,99 

Destinasyonun Daha Çok Talep Alan Bölgeler ile Ulaşımı 3,70 0,98 

Turistlerle İşletmeler Arasında İletişim ve Güvenilirlik 3,69 0,96 

Turistler İçin Telekomünikasyon Sistemleri 3,57 0,98 

Gümrük/Havalimanı Bürosu Memurlarının Tutumları 3,38 0,98 

Turistler için Sağlık/Medikal Tesisler 3,36 0,86 

Gümrük/Havalimanı Verimliliği 3,31 0,96 

Genel Ortalama 3,64  
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 “Destinasyon Yönetimi” boyutu ile ilgili sonuçlar ise Tablo 5’de sunulmuştur. Ka-

liteli turizm hizmeti, ulusal tur operatörlerinin tanınırlılığı, otel ve turizm şirketle-

rinin verimliliği, özel sektörde sürdürülebilir turizm kalkınmasının farkındalığı gibi 

unsurlar yüksek ortalamalara sahipken siyasi yönetimin desteğiyle turizm politi-

kası geliştirilmesi, yerel halkın turizm gelişmesine verdiği destek ve kamu sektö-

rünün turizm/otelcilik eğitim yatırımları unsurları biraz daha düşük ortalamalara 

sahiptir. Bulgulara göre destinasyon yönetimi genel ortalama bağlamında diğer 

boyutlar arasında en düşük ortalamaya sahiptir. Bundan dolayı Antalya destinas-

yonu destinasyon yönetimi açısından zayıf bir rekabet avantajına sahiptir denilebilir.  

Tablo 6’da ise modelin “Durumsal Koşullar” boyutuyla ilgili bulgular verilmiştir. 

Tablo 6 incelendiğinde durumsal koşullar boyutu altında Antalya destinasyonu 

ziyaretçilerin güvenliği ve emniyeti, konaklamada paranın değeri, şirketlerin bili-

şim teknolojileri kullanması bağlamında rekabetçi olarak bulunmuşken politik 

istikrar ve kamu ve özel sektör arasındaki işbirliği açısından zayıf bir rekabete 

sahip olarak bulunmuştur. Ayrıca durumsal koşullar diğer boyutlar arasında en 

düşük genel ortalamaya sahip boyut olduğundan Antalya destinasyonunun durum-

sal koşullar bağlamında zayıf bir rekabet avantajına sahip olduğu ileri sürülebilir. 

 

Tablo 5. Destinasyon Yönetimi 

 Ortalama Standart Sapma 

Kaliteli Turizm Hizmeti 3,59 0,93 

Ulusal Tur Operatörlerinin Tanınırlılığı 3,59 0,89 

Otel ve Turizm Şirketlerinin Verimliliği 3,55 0,97 

Özel Sektörde Sürdürülebilir Turizm Kalkınmasının Farkındalığı 3,43 0,88 

Yatırım Olanakları 3,42 1,03 

Yerel Turizm İşletmelerinin Girişimcilik Yeteneği 3,36 1,02 

Turizm Değerlerini Yansıtan Destinasyon Vizyonu 3,33 0,90 

Özel Sektörün Turizm/Otelcilik Eğitim Yatırımları 3,33 1,02 

Sektörde Ziyaretçi İhtiyaçlarını Karşılama Eğitimi Verilmesi 3,32 1,02 

Destinasyonda Etkili Bir Markalaşma 3,29 1,01 

Hizmet Kalitesi Öneminin Farkındalığı 3,28 0,95 

Kamu Sektöründe Sürdürülebilir Turizm Farkındalığı 3,25 0,94 

Yeterli Turizm Eğitim Programlarının Olması 3,24 1,02 

Yerel Değerleri Yansıtan Destinasyon Vizyonu 3,23 0,87 

Topluluk Değerlerini Yansıtan Destinasyon Vizyonu 3,21 0,93 

Yeni Turizm Ürünleri Geliştirme ve Teşvik 3,20 0,99 

Yenilikçi ve Kaliteli Turizm Politikası, Planlama ve Geliştirme 3,20 1,00 
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İşbirliği (örn, Stratejik Ortaklık) Seviyesi  3,18 0,94 

Paydaşların Değerlerini Yansıtan Destinasyon Vizyonu 3,11 0,96 

Turizm Çalışanlarının Eğitim Profili 3,11 1,01 

Turizmde İlerlemenin Diğer Sanayilerle Paralel Olarak Gelişmesi 3,07 1,03 

Destinasyonda Sosyal Turizm Açısından Net Politikaların Varlığı 3,06 1,07 

Kamu Sektörünün Turizm/Otelcilik Eğitim Yatırımları 3,06 0,95 

Yerel Halkın Turizm Gelişmelerine Verdiği Destek 2,85 1,11 

Siyasi Yönetimin Desteğiyle Turizm Politikası Geliştirilmesi 2,78 1,12 

Genel Ortalama 3,24  

 

Genel ortalaması en yüksek boyut olarak bulunan “Talep Koşulları” ile ilgili sonuç-

lar Tablo 7’de verilmiştir. Sonuçlara göre destinasyonun uluslararası tanınırlılığı, 

genel destinasyon imajı, destinasyon ürünlerinin uluslararası tanınırlılığı ve turist 

tercihleri ile destinasyon ürünleri arasındaki uyum bağlamında Antalya destinas-

yonu rekabet avantajına sahiptir denilebilir. 

 

Tablo 6. Durumsal Koşullar 

 Ortalama Standart Sapma 

Ziyaretçilerin Güvenliği ve Emniyeti 3,73 0,91 

Konaklamada Paranın Değeri 3,69 0,87 

Şirketlerin Bilişim Teknolojileri (IT) Kullanması 3,61 0,94 

Destinasyonda Turizm Deneyimi İçin Paranın Değeri 3,56 0,93 

Alışveriş Ürünlerinde Paranın Değeri 3,44 0,81 

Yöneticilerin/İdarecilerin Yetenekleri 3,41 0,90 

Yabancı Yatırımcı Düzeyi 3,36 1,04 

Sermaye Elde Edebilme 3,29 0,97 

E-Ticaret Kullanımı 3,27 1,02 

Kamu ve Özel Sektör Arasındaki İşbirliği 3,03 1,04 

Politik İstikrar 2,86 1,11 

Genel Ortalama 3,39  

 

 

 

 



Araştırma Bildirileri 

 

181 

Tablo 7. Talep Koşulları 

 Ortalama Standart Sapma 

Destinasyonun Uluslararası Tanınırlılığı 3,93 0,92 

Genel Destinasyon İmajı 3,77 0,83 

Destinasyon Ürünlerinin Uluslararası Tanınırlılığı 3,71 0,91 

Turist Tercihleri ile Destinasyon Ürünleri Arasındaki Uyum 3,63 0,77 

Genel Ortalama 3,76  

 

Genel olarak Antalya destinasyonu talep koşulları, destekleyici kaynaklar ve do-

ğal kaynaklar bağlamında destinasyon rekabetçiliği avantajına sahipken, diğer 

boyutlar olan destinasyon yönetimi, oluşturulan kaynaklar ve durumsal koşullar 

bağlamında daha zayıf bir destinasyon rekabetçiliği avantajına sahiptir denilebilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

1980’lerin ilk yıllarından beri turizm ve hizmet sektöründe oluşan en çarpıcı deği-

şimlerden biri turizmin küreselleşmesidir. Zamanla turizm sektörünün bölgesel ya 

da ulusal kümelerdeki aktiviteleri küresel ölçeğe kaymıştır (Ritchie ve Crouch 

2003). Bugünkü turizm sisteminin küresel ölçeği ve turizm sektörünün küresel-

leşmesi beraberliğinde destinasyonların önemini ortaya çıkarmıştır. Turizm gelir-

lerinden aldığı payı arttırmak isteyen ülkeler destinasyonlarına daha çok önem 

vermeye başlamışlardır. Bu gelişme beraberinde destinasyon rekabetçiliğini ge-

tirmiştir. Bununla beraber destinasyon rekabetçiliği modelleri oluşturulmaya baş-

lanmıştır. Destinasyon rekabetçiliği modellerinden biri ve bu çalışmada kullanılan 

model olan “destinasyon rekabetçiliği bütünleşik model” turizm sektörleri ve ülke-

ler arasında karşılaştırma yapabilmek amacıyla Dwyer ve Kim (2003) tarafından 

geliştirilmiştir.   

Uygulanan model ile ilgili bilgiler ışığında daha önceden geliştirilmiş olan desti-

nasyon rekabetçiliği anket formu ile Antalya destinasyonunda seyahat acentası 

yöneticilerinden, otel işletmeleri yöneticilerinden ve turizm işletme sahiplerinden 

veriler toplanmış ve analizlere tabi tutulmuştur. 

Analiz sonuçlarına göre Antalya destinasyonu talep koşulları, destekleyici kay-

naklar ve doğal kaynaklar bağlamında destinasyon rekabetçiliği avantajına sahip-

ken destinasyon yönetimi, oluşturulan kaynaklar ve durumsal koşullar bağlamında 

daha zayıf bir destinasyon rekabetçiliği avantajına sahiptir denilebilir. 

Modelin talep koşulları bağlamında Antalya destinasyonu için sahip olduğu ulu-

sal parklarını, geleneksel sanatlarını ve bozulmamış doğasını turizme kazandırmak 

için strateji ve politikalar geliştirip bu alanda da rekabet avantajına sahip olması 
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önerilmektedir. Aynı zamanda Antalya destinasyonu Saklıkent bölgesi gibi yüksek 

dağ zirvelerinde kış sporları için uygun ortama sahipken bu kaynakların değerlen-

dirilemediği oluşturulan kaynaklar boyutunda kış sporlarının çok düşük bir orta-

lamaya sahip olmasından dolayı söylenebilir. Antalya destinasyonunda kış sporları 

potansiyeli belirlenerek alternatif turizm bağlamında kış sporları turizme kazandı-

rılabilir. Bunun yanı sıra toplum destekli özel etkinlikler, kırsal turizm ve macera 

aktiviteleri gibi potansiyel alternatif turizm türleri de turizmi tüm yıla genişletmek 

amacıyla kullanılabilir. 

Antalya destinasyonunun mevcut rekabet avantajını koruyup arttırabilmesi için 

destekleyici kaynaklar bağlamında gümrük/havalimanı verimliliğini arttırması 

gerekmektedir. Bunun yanı sıra günümüzde hızla artan bir potansiyele sahip olan 

sağlık turizminde de rekabet avantajına sahip olmak için sonuçlar doğrultusunda 

Antalya destinasyonunun turistler için sağlık/medikal hizmeti veren tesis sayısını 

arttırmaya yönelik çalışmalar yapması ve hayata geçirmesi önerilebilir.  

Destinasyon  yönetimi ile ilgili olarak ise Antalya destinasyonunun zayıf rekabet 

avantajına sahip olduğu siyasi yönetimin desteğiyle turizm politikası geliştirilmesi, 

yerel halkın bilinçlendirilerek turizme verdiği desteğin arttırılması, kamu sektörü-

nün turizm ve otelcilik eğitimlerine yönelik yatırım yapmasının sağlanması ve 

destinasyonun net bir sosyal turizm açısından politikalar belirlemesinin sağlanma-

sı önerilmektedir.  

Bulgular ışığından politik istikrarın sağlanması Antalya destinasyonunun tu-

rizmde sahip olduğu rekabet avantajını koruması ve arttırması için önemli olduğu 

söylenebilir. Ayrıca kamu ve özel sektör arasında olası potansiyele sahip işbirlikle-

ri belirlenip uygulamaya konulması ve işletmelerin e-ticaret kullanmaya teşvik 

edilmesi Antalya destinasyonun rekabetini arttırması için gereklidir. Son olarak 

Antalya destinasyonun talep koşulları bağlamında rekabet avantajına sahip olduğu 

belirlenmiştir. Fakat rakip destinasyonlarla benzeşip bu rekabet avantajını kay-

betmemek için Antalya destinasyonu potansiyel turistleri belirleyip bu turistlerin 

tercihleri ile destinasyon ürünleri arasında uyum sağlamalı ve destinasyon ürünle-

rinin uluslararası tanınırlılığını arttırmalıdır. 
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ÖZ 

Çalışmada gelişmekte olan bir turizm destinasyonu olarak Kırklareli’nin Demirköy ilçesi ve 
çevresinde ortaya çıkan talebi karşılayacak girişimlerin ve girişimcilerin oluşturulmasında 
ciddi boş zaman faaliyeti gerçekleştiren bireylerden yararlanılıp, yararlanamayacağı tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda bölgede yaşayan ve ciddi boş zaman faaliyeti gerçek-
leştiren 14 kişiyle yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Betimsel analizler so-
nucunda bu kişilerin neredeyse tamamının yaşam tarzı girişimcilik eğilimi olduğu ve hâliha-
zırda uygun imkân ve destekler sağlandığında hayata geçirmeyi düşündükleri girişimcilik 
hayalleri olduğu tespit edilmiştir. Girişimcilik faaliyetlerinin etkinliklerde uzmanlaşmış, be-
lirli bir olgunluğa erişmiş, bencil davranışlardan daha çok özgeci davranışlar sergileyen ciddi 
boş zaman gönüllüleri tarafından gerçekleştirilmesi, kırılgan olan turizm kaynaklarının daha 
bilinçli ve sürdürülebilir şekilde kullanımına olanak vereceği düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Kırsal turizm, ciddi boş zaman, yaşam tarzı girişimcilik, Kırklareli. 

 

GİRİŞ  

Turizm Doğayla iç içe, temiz, el değmemiş bir çevrede yaşamak günümüzde birçok 

insan için ideal bir yaşam tarzı olarak görülmektedir. Kırsal alanlar birçok insanın 

özlem duyduğu bu yaşam tarzını sunabilecek ya da turizm bağlamında kısa süreli 

deneyimlemelerini sağlayacak nadir alanlardan biridir. Bu arzu çerçevesinde orta-

ya çıkan talep, özellikle kırsal alanların kalkınması ve gelişmesi açısından oldukça 

önemlidir. Günümüzde birçok ülke kırsal alanların kalkınmasında tarımın yanı sıra 

turizm temelli kalkınma stratejilerini de uygulamaya çalışmaktadır (Bosworth ve 

Farrell 2011: 1474). Böyle bir yaşam tarzını deneyimleme isteğinin oluşturduğu 

talebi en iyi şekilde karşılayarak çeşitli sosyo-ekonomik faydaları sağlamak adına, 

talebe uygun arz unsurlarının geliştirilmesi ve pazara sunulması gereklidir. Tale-
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bin karşılanması için gerekli olan mal ve hizmetlerin üretilmesi ve pazara sunul-

ması görevi ise girişimcilere düşmektedir. Bu girişimcilerin yerel halktan olması 

girişimcilik faaliyetlerinden elde edilen kârın bölgede kalmasını sağlamakta ve 

bölgedeki refah artışına ve ekonomik sürdürülebilirliğe de katkı yapmaktadır 

(Wanhill 2000).  

Kırsal turizm destinasyonlarının temel turizm çekiciliklerinin ve dolayısıyla talep 

edilen özelliğinin yaşam tarzı ve bu alanlarda yapılabilecek etkinlikler olması, giri-

şimcilerin yatırımlarını bu alanlara yönlendirmelerine neden olmaktadır. Özellikle 

kırsal bölgelerin yaşam tarzı ve günlük yaşam pratiklerine olan ilgi, yerel halkın 

kendi yaşam tarzı temelinde girişimcilik faaliyeti gerçekleştirmelerine olanak ta-

nımıştır. Gelişmekte olan bir kırsal turizm destinasyonu olarak Kırklareli de, tu-

rizm kapsamında yaşam tarzı girişimcilik için önemli fırsatlar sunan bir destinas-

yon konumundadır. Kırsal hayatı deneyimlemek isteyen bireylere yönelik yerel 

halkın evlerini pansiyonlarına dönüştürmesi, evlerde boş zaman değerlendirme 

adına yapılan el işleri, yöresel el sanatları ve yöresel yiyeceklerin ticari değer ka-

zanması; yerel halka yaşam tarzı girişimcilik faaliyetlerini gerçekleştirmelerine 

olanak tanımaktadır ve yaşam tarzı girişimcilik bağlamında bölgede belirli bir 

ilerleme kaydedildiği görülmektedir. Ancak bölgede önemli bir turizm çekiciliği 

olabilecek doğa temelli etkinlikler ya da kırsal turizm etkinlikleri bağlamında ben-

zer bir ilerlemenin bulunmadığı görülmektedir. Bu bağlamda bölgede kırsal turizm 

etkinlikleri için kaynakları bir araya getirecek, bir ürün olarak sunacak girişimcile-

re ihtiyaç duyulmaktadır. Bölgede yerel halktan doğa temelli ciddi boş zaman faali-

yeti gerçekleştiren bireylerin, bu faaliyetleri temelinde bir yaşam tarzı girişimcilik 

gerçekleştirmeleriyle bu eksikliğin giderilebileceği öngörülmüştür. Tüm bu tespit 

ve öngörülerden hareketle çalışmada, Kırklareli’de doğa temelli ciddi boş zaman 

faaliyeti gerçekleştiren bireylerin, bu eğilimlerini yaşam tarzı girişimciliğe dönüş-

türme niyetleri incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen çalışma-

da 14 kişiyle yarı-yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiş ve elde edilen veri-

ler betimsel analizlere tabi tutulmuştur.  

Turizmde Yaşam Tarzı Girişimcilik  

Tarihsel olarak incelendiğinde girişimcilik kavramının daha çok iktisat teorisi ve 

sanayileşme bağlamında tanımlandığı görülmektedir (Ogbor 2000). Günümüzde 

ise girişimcilik alanyazınında antropoloji, iktisat, yönetim, pazarlama, psikoloji ve 

sosyoloji disiplinleri başta olmak üzere çoklu disipliner bir yapı mevcuttur (Kalan-

taridis ve Bika 2006). Girişimcilik bir süreç olarak tanımlanmakta ve kültürel, eko-

nomik, coğrafi, politik ve sosyal faktörlerin girişimcilik sürecindeki önemine dikkat 

çekilmektedir.  
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Klasik iktisatta “kar elde etmek amacıyla riski üstlenerek üretim kaynaklarını bir 

araya getiren kişi olarak”  yapılan girişimcilik tanımını eleştiren Getz, Carlsen ve 

Morrison (2004), özellikle küçük ve orta ölçekli girişimciliğin kar amaçlı faaliyet-

ten çok bireyin kişisel ve sosyal amaçlarını gerçekleştirme aracı olduğunu savun-

maktadırlar. Bu bakış açısıyla incelendiğinde “yaşam tarzı girişimcilik” temelde 

girişimcinin sürmek istediği yaşam tarzı çerçevesinde şekillenen bir girişimcilik 

türü olarak tanımlanmaktadır (Lynch 1998; Thomas 2000). Çalışmalarda yaşam 

tarzı kavramının kullanımı küçük farklılıklar gösterse de bütün çalışmaların teme-

linde bu kadar çok küçük işletmenin ve girişimcinin neden var olduğunu açıklama-

da ekonomik olan faktörlerden çok, ekonomik olmayan faktörlerin önemli olduğu 

fikri yatmaktadır.  

Yaşam tarzı girişimciler kendi değerleri ve beklentilerinin bir sonucu olarak kü-

çük işletmeler kurarlar. Buradaki amaç büyük karlar elde edip büyümekten ziyade 

belirli bir yaşam tarzını sürdürmeyi garanti altına alacak gelir elde etmektir. Yapı-

lan araştırmalarda turizm sektöründeki girişimcilik eğilimlerinin de yaşam tarzı ve 

özerklik temelinde şekillendiği görülmüştür (Andersson, Carlsen, ve Getz 2002; 

Ateljevic ve Doorne 2000; Getz ve Carlsen 2000; Nilsson, Peterson ve Wanhill 

2003). Özellikle kırsal alanlarda bulunan birçok girişimcinin kâr maksimizasyonu-

na dayalı ticari amaçlardan çok tercih edilen yaşam tarzını sürdürme ve korumayı 

önceliklediği çeşitli çalışmalarda tespit edilmiştir (Thomas, 2000). Avrupa ve Ka-

nada’da gerçekleştirilen çalışmalarda turizm girişimcilerinin kâr ve büyüme odaklı 

girişimcilerden farklılaştığı görülmüştür. Turizm girişimcisinin otonomi arayan, 

belirli bir yaşam tarzını sürmek adına sektöre giren ve girişimcilik kararlarının aile 

ve çevresi ile yakından ilişkili olduğu girişimcilerdir (Getz ve Peterson 2004).  

Ciddi Boş Zaman ve Yaşam Tarzı Girişimcilik 

Ciddi boş zaman kavramı “özel bilgi, beceri ve deneyim gerektiren, oldukça önemli, 

ilginç ve tatmin edici olan amatör, hobi ya da gönüllü faaliyetler ile ilgili kariyer elde 

etmek amacıyla, seçilen etkinliğe sistematik bir şekilde katılım göstererek takip et-

mek için harcanan zaman dilimidir” şeklinde tanımlanmaktadır (Stebbins 2012). 

Stebbins, ciddi boş zaman faaliyetine katılanları üç kategoride sınıflandırmıştır. Bu 

sınıflandırmaya göre amatörler, hobiciler ve gönüllüler ciddi boş zaman katılımcı-

ları arasında yer almaktadır. Sanat, bilim, spor ve eğlence ile ilgilenen modern 

amatörler, güçlü çekicilik özelliğinden dolayı bir aktiviteye başlarlar ve seçilen bu 

aktivite katılımcının ciddiyet ve bağlılığı sonucunda, disiplinli bir çalışma ve siste-

matik bir planlamayla amatör bir uğraşa dönüşmektedir (Stebbins 1982). Buna 

örnek olarak, amatör olarak başlanan ve zamanla bağlılık oranın arttığı, hatta bazı 

amatörler için yaşam tarzı şekline dönüşen sportif olta balıkçılığı verilebilir. Hobi-

ciler ise, seçtikleri etkinlik konusunda hiçbir gereklilik ve zorunluluk hissetmeme-
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lerine rağmen, etkinlik için ciddi ve kendilerini adamış bir şekilde çaba harcamak-

tadırlar (Stebbins 1982: 260). Balıkçılık faaliyetinden örnek vermek gerekirse 

amatör olarak gerçekleştirilen balıkçılık faaliyetinde birey zamanla olta balıkçılığı-

nı daha iyi yapabilme adına daha iyi oltalar alma, çeşitli yemler satın alma, balık 

tutma yarışmalarına katılma gibi faaliyetler gerçekleştirir.  Ciddi boş zaman gönül-

lülüğü ise herhangi bir yönetim kuruluna ya da derneğe hizmet vermek, spor vb. 

kulüplerde eğitmenlik yapmak, otistik çocuklarla çalışmak ya da hastanede gönüllü 

olarak çalışmak gibi etkinlikleri içermektedir (Stebbins 2012). Çalışma kapsamın-

da ciddi boş zaman gönüllülüğü bireyin gerçekleştirdiği boş zaman faaliyetine 

yönelik gerçekleştirilen gönüllü faaliyetler olarak ele alınmıştır. Örneğin bir balık-

çının avcılık derneğinin yönetim kurulu başkanı olması, gençlere olta balıkçılığının 

kuralları ve püf noktalarına ilişkin eğitim vermesi ve gönüllü olarak insanlara doğ-

ru bir şekilde olta balıkçılığının yapılması için liderlik etmesi gerçekleştirilen balık-

çılık faaliyetinin gönüllü ciddi boş zaman faaliyetine dönüştüğünü göstermektedir.  

Gerçekleştirilen ciddi boş zaman faaliyetleri zamanla bireyin kimliğini tanımla-

yan ve yaşam tarzı oluşturan temel unsurlardan biri haline gelmektedir. Ciddi boş 

zaman faaliyetini gönüllülük çerçevesinde gerçekleştiren bireyler, etkinlikte uz-

manlaşmış, belirli bir olgunluğa erişmiş, bencil davranışlardan daha çok özgeci 

davranışlar sergileyen bireylerdir.  Ayrıca bu bireyler hem kendi eksikliğini hisset-

tiği unsurları temin edebilmek hem de benzer ciddi boş zaman faaliyetiyle uğraşan 

bireylere yardımcı olabilmek adına girişimcilik faaliyeti gerçekleştirebilmektedir-

ler. Yine balıkçılık örneğinden yola çıkarsak; nitelikli oltaları, yemleri veya yardım-

cı araç gereçleri temin etmede zorlanan bir ciddi boş zaman gönüllüsünün gerekli 

bağlantıları kurarak bu araç ve gereçlere ulaşımı kolaylaştıracak bir av malzemesi 

dükkânı açması ciddi boş zaman faaliyetinin yaşam tarzı girişimciliğe dönüşmesine 

örnek olarak gösterilebilir. Bu dükkânlarda bireyler genelde benzer boş zaman 

faaliyetlerine katılanlarla bir araya gelmekte ve kayıtsız ya da amatör boş zaman 

faaliyeti olarak bu faaliyeti gerçekleştirmek isteyenlere turlar düzenleyebilmekte-

dirler. Bu bağlamda kırsal turizm kapsamında geliştirilecek etkinliklerin oluştu-

rulmasına yönelik girişimcilik faaliyetlerinin bu kişiler tarafından gerçekleştirilme-

si, kırılgan olan turizm kaynaklarının daha bilinçli ve sürdürülebilir şekilde kulla-

nımına olanak vereceği düşünülmektedir. Stebbins (2012)’in ciddi boş zaman sınıf-

lamasından yararlanarak boş zaman faaliyetlerinin girişimciliğe dönüşüm süreci 

Şekil 1’de görselleştirilmiştir.  
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Şekil 1. Ciddi Boş Zamanın Yaşam Tarzı Girişimciliğe Dönüş mü? 

 

 

YÖNTEM 

Araştırmada veri toplama tekniği olarak nitel araştırma yaklaşımlarından yarı 

yapılandırılmış görüşme yönteminden yararlanılmıştır. Görüşmeler ciddi boş za-

man faaliyeti olarak kırsal turizm etkinlikleri gerçekleştiren ve Demirköy Halk 

Eğitim Merkezi’nin düzenlediği kırsal turizm etkinlikleri seminerine katılan 14 kişi 

ile gerçekleştirilmiştir. Daha sonra görüşmeler deşifre edilerek betimsel analize 

tabi tutulmuştur. İlk aşamada bireylerin gerçekleştirdikleri ciddi boş zaman etkin-

liklerinin neler olduğu ve bu etkinliklerdeki seviyeleri (amatör, hobici, gönüllü) 

tespit edilmeye çalışılmıştır. İkinci aşamada ise yaşam tarzı girişimcilik niyetleri 

incelenmiştir. Böylece turizm açısından bölgenin önemli bir ihtiyacı olan kırsal 

turizm etkinliklerine yönelik ürün ve hizmetlerin oluşumunda bu faaliyetleri ciddi 

boş zaman faaliyeti olarak gerçekleştiren bireylerden yararlanılıp, yararlanılama-

yacağı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 BULGULAR 

Katılımcılar İlişkin Genel Bulgular 

Araştırma kapsamında beşi kadın, dokuzu erkek toplam 14 kişiyle görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Bu kişilerin çalışma durumları incelendiğinde beşinin asker, 

öğretmen ve memur emeklisi olduğu, beşinin bar ve kafe işletmeciliği, sigortacılık, 

hediyelik eşya satışı gibi girişimcilik faaliyetlerinde bulunduğu, kalan dördünün ise 

otellerde, mandıralarda ve tarım işletmelerinde çalışan kişiler olduğu görülmekte-

dir. Kırsal turizm etkinlikleri seminerine katılanların %36’sının kadınlardan oluş-

ması kırsal ya da yerel kalkınma bağlamında dezavantajlı gruplar olarak adlandırı-

lan kadınların ekonomiye katılımları açısından olumlu bir gelişme niteliğinde görü-
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lebilir. Katılımcıların çalışma durumu incelendiğinde ise ortalama %36’lık kısmın 

emeklilik döneminde olmaları, bu kişilerin doğa ve kırsal turizm etkinliklerini aktif 

bir yaşam tarzı olarak benimsediklerinin ipuçlarını vermektedir. Katılımcıların 

tamamı “doğa yürüyüşünü” bir ciddi boş zaman faaliyeti olarak gerçekleştirmekte 

ve büyük çoğunluğu ciddi boş zaman etkinliklerinde gönüllü olarak aktiviteyi oluş-

turma, gruplara liderlik ve kılavuzluk etme gibi rolleri üstlendikleri tespit edilmiş-

tir. Bu çalışmada araştırılan asıl unsur olan “yaşam tarzı girişimcilik”in 14 katılım-

cıdan 13’ü tarafından düşünüldüğü anlaşılmıştır (Tablo 1).  

 

Tablo 1.  Katılımcılara İlişkin Genel Bilgiler 
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Ciddi Boş Zaman Değerlendirme Şekillerine İlişkin Bulgular  

Betimsel analizlerin ilk aşamasında katılımcıların anlatılarından hangi ciddi boş 

zaman sınıflamasına dâhil olduklarının tespit için sorular sorulmuştur. Tablo 1’de 

de görüldüğü üzere katılımcıların çoğu gerçekleştirdikleri ciddi boş zaman faaliye-

tini gönüllü ciddi boş zaman kapsamında gerçekleştirmektedir. Görüşme deşifrele-

ri incelendiğinde bu kişilerin gerçekleştirdikleri ciddi boş zaman etkinliklerinin 

organizasyonundan, sunumuna tüm aşamalarda kar amacı gütmeden liderlik ettik-

leri, grupları gezdirdikleri gönüllülük esasına dayalı bir faaliyet gerçekleştirdikleri 

anlaşılmaktadır.  

“Doğayı çok seviyorum. Her hafta kamp organizasyonları oluyor. Arkadaşlarım ge-

liyor.  Dağ evi yaptık bir yerde. Misafirhane olarak orayı kullanıyoruz. Ve gezilecek 

yerleri gezdiriyoruz misafirlerimize. Orda da kar ya da kazanç sağlama amacı güt-

mediğimiz için tamamıyla gönüllü yaptığımız bir iş. (G1)” 

Katılımcılar arasında önemli bir yer tutan emekliler, sahip oldukları boş zaman ve 

gelir garantisiyle ciddi boş zaman kapsamında gerçekleştirilen doğa temelli turizm 

faaliyetlerinin yaşam tarzı girişimciliğe dönüştürmede en avantajlı gruptur. Bu 

açıdan değerlendirildiğinde emeklilerden biri hariç tamamının hem ek gelir sağla-

mak, hem kaliteli vakit geçirmek, hem de bölgeye fayda sağlamak adına gönüllü 

ciddi boş zaman faaliyetlerini yaşam tarzı girişimciliğe dönüştürme niyetlerinin 

olduğu görülmüştür.  

“Gezmemiz dolayısıyla hem yörenin, doğanın güzelliklerini hem de yemek kültür-

lerine merakımız var.  Emekliliğimizi yaşadığımız bir arkadaşımız var. Onunla be-

raber hem doğayla iç içe olma yönünde hem de birlikte olma yönünde faaliyetler 

yürütüyoruz (G2).”  

Ciddi Boş Zaman Faaliyetlerini Yaşam Tarzı Girişimciliğe Dönüştürme 

Niyetine İlişkin Bulgular  

Son yıllarda sürekli artan bir taleple karşı karşıya kalınan Demirköy; ciddi boş 

zaman faaliyetlerinin yaşam tarzı girişimciliğe dönüştüğü bir laboratuvar olarak da 

görülebilir. Bölgede Istrancalar’da doğa yürüyüşü, Dupnisa mağarası ve İğneada 

(deniz-kum-güneş: D-K-G) temelinde ortaya çıkan bir turizm talebi bulunmaktadır. 

Özellikle yerli olan ve yaşadığı mekânı seven ve sahiplenmek isteyenler bunun 

turizmden elde edecekleri ekonomik getiri bu beklentinin altını doldurmak istedik-

leri görüşmeler sırasında anlaşılmıştır. 

“Demirköylüyüm. Demirköy’de doğdum. Demirköy’de ölmek istiyorum. Buradan 

çok giden var. Çok göç eden var. İş yok. Sanayi bölgelerine göç ediyorlar. Yani bu 

bölgenin kalkınması. Ucundan bizde bir şeyler. Ticaret yapmak yani. Kazanmak ta-
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bi ki. Yani şimdi bedava da bir iş yapabiliriz ama yöremiz için. Ucundan kazansak 

daha bir motive oluruz. (G14)” 

Yukarıdaki ifadelerden, Demirköy örneğinde de olduğu gibi yerel halk özel ilgi 

turizmi çeşitlerinden birisi olan ekoturizme katılım bağlamında yapılacak olan 

projeleri sahiplenme ve koruyarak kullanma bağlamında sağladıkları ekonomik 

fayda oranında bir katılım gösterecekleri de düşünülebilir. Çalışmada katılımcıların 

özellikle doğa yürüyüşü, yöresel tatlar ve gurmelik, fotoğrafçılık ve avcılığa yönelik 

gerçekleştirdikleri ciddi boş zaman faaliyetlerini yaşam tarzı girişimciliğe dönüş-

türme niyetleri olduğu görülmüştür. Çalışmada yaşam tarzı girişimciliğe dönüşebi-

lecek bu faaliyetlere ilişkin katılımcıların görüşleri gruplandırılarak sunulmuştur. 

Doğa Yürüyüşü 

Kurs katılımcıları, hâlihazırda Demirköy bağlamında doğa yürüyüşü yapıldığını 

bilmekle birlikte bazı eksiklilerin de olduğunun farkında oldukları anlaşılmaktadır. 

Görüşmeciler şu ana kadar gelen ziyaretçilerin alan kılavuzluğu hizmeti sunan bir 

ofisi aradıklarını belirtmekle birlikte kendilerinin bunu nasıl düşündüklerini aşa-

ğıdaki cümlelerle ifade etmektedir.  

“Üç arkadaşız biz. Biz bunu biraz daha kurumsallaştırmak istiyoruz. …Bildiğim ka-

darıyla Demirköy’e gelecek olan şahıslar bu tür yerleri arıyorlar. Ortalıkta bir boş-

luk var. Rehber bulmakta zorluk çekiyorlar. Yöreyi bilmekte zorluk çekiyorlar. Biz 

onu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Bizim amacımız bu. Ticari olarak değerlen-

dirmek değil, daha çok doğa ile iç içe olmak. Allaha şükür bir gelirimiz var. Bu bize 

ek gelir olacak. Ama bu savsaklamak açısından değil. Askeri disiplinimiz var. Baş-

ladığımız işi bitirme yönünde.  (G2)” 

Yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı üzere katılımcılar bölgeye yönelik talebin ve 

pazarda bulunan boşluğun farkındadırlar. Özellikle emekliler kendilerinin ekono-

mik olarak bir güvenceye sahip olduklarını, gelecek olan ziyaretçilere verilebilecek 

hizmetlerde öncelikle ekonomik bir getiri aranmadıklarını vurgulamaktadırlar. 

Verilecek bu hizmetin de belli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin düşü-

nülmesi de belli bir kalite seviyesinin yakalanabileceğinin izlenimini vermektedir. 

Demirköy’ün yerleşim yapısından dolayı birçok köyün doğanın içerisinde cazip 

kuruluş mekânlarına sahip olmaları, bu köylerin turizm bağlamında değerlendiri-

lebilmesini sağlamaktadır. Görüşmeciler girişimcilik düşüncelerinde köylere büyük 

önem verdikleri görülmüştür.   

“Yürüyüş güzergâhlarını köylerde sonlandırıp, bu köylerde de uygulanabilir mi uy-

gulanamaz mı bununla ilgili iyi bir proje hazırlamak gerekiyor. Köyü de bunun içi-

ne sokacağız. Ama bu tamamen köy usulü. Mesela yer yatağı küçük bir banyosu, 
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tuvaletleri olacak. Ağırlayan ailelerin evlerinden konaklama kazançları olacak. Yani 

köye bir gelir kapısı olacak. (G3)” 

Girişim faaliyetlerinin ciddi boş zaman gönüllüleri tarafından yapılması, girişim-

cilerin kendilerine misyon belirlerken bazı değerleri ön planda tutmalarına da yol 

açmaktadır. Araştırma bağlamında katılımcıların doğayı koruma ve yerel halkın 

kalkınmasına çok önem verdikleri ve bunların sağlanmasını kendilerine misyon 

ettikleri görülmektedir.  

“Doğayı korumak istiyorum. Yani insanları bilinçlendirmek istiyorum. Mesela İs-

tanbul’dan geliyorsa, ya da yakın çevredeki arkadaşlarımın buraya getirmek istiyo-

rum. Gezdirmek istiyorum. Görmelerini istiyorum. Tanımalarını istiyorum. Öyle 

yani. En önemlisi doğayı tanımak ve tanıtmak istiyorum. Bir ağaç dalını bile kırsa-

lar içim acıyor. Çünkü ben burada hayalimi yaşıyorum. (G6).” 

Bunun yanı sıra gönüllülüğün gereği olarak, katılımcıların özgeci davrandıkları 

ve bu faaliyetleri insanlarla iç içe olma ve insanlara yardım etmenin mutluluğunu 

yaşama adına da gerçekleştirdikleri görülmektedir.  

“Bilgi verdiğim zaman mutlu oluyorum. Mesela biri bana yol bile sorsa ben onu ta-

rif edince mutlu oluyorum en azından. İnsanlarla iç içe olmayı seviyorum. O an ona 

bilgi verebildiysem, onu gezdirebildiysem eğer mutlu olduysa bana güvenip be-

nimle yola çıktıysa para aklıma bile gelmiyor yani (G9).” 

Fotoğrafçılık Turları 

Demirköy gibi bozulmamış bir ekosisteme sahip olan bölgeler fotoğrafçılar tara-

fından yoğun ilgi gören mekânlardır. Bu bağlamda özellikle fotoğrafçılara yönelik 

de boş zaman faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler bölgede fotoğrafçı-

lığa ilgi duyan yerel insanlar tarafından yerel kültür ve yiyecekler de dahil edilerek 

organize edilmektedir.   

 “Fotoğrafçıları gezdirdiğimde onları ilkbahar ve sonbaharda gezdirdim. İki üç se-

nedir onları gezdiyorum arada. … Bizim burada sonbahar görüntüleri daha güzel 

olduğu için onlarla da konuşuyoruz. Biz diyorlar maksimum 20-30 kişi geleceğiz. 

Onlar da yöresel yemek istiyorlar. Yanına börek. Ondan sonra ev ayranı ve ev ek-

meği, fırın ekmeği, turşu. (G4).” 

Araştırmaya katılan ciddi boş zaman faaliyeti olarak doğa fotoğrafçılığı yapan 

profesyonel fotoğrafçılar ise özellikle gerçekleştirdikleri etkinlikler ve İstanbul gibi 

büyük şehirlerde yaşayanlarla olan bağlantılarından dolayı hem bölgenin tanıtımı-

na hem de yerel halkın gelenlerle kaynaşmasını ve gelenlerden ekonomik bir girdi 

elde etmelerine aracı olabilmektedirler. 
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“Bizim İğneada’da bir derneğimiz var. Onunla birlikte bölgeyle ilgili iki fotoğraf 

sergisi düzenledik. İstanbul’dan bir grup fotoğrafçı gelmişti. Bir de bizim buradaki 

yerel fotoğrafçılarımızın çektiği fotoğraflarla. Amatör fotoğrafçılarla daha doğrusu 

sergi düzenledik. Onun haricinde işte çeşitli doğa spor kulüpleriyle geziler, aktivi-

teler yapıyoruz (G12).” 

Lezzet Keşfi ve Yöresel Tatlar 

Bölgenin, bir sınır ili olması ve özellikle “orman köyü” adı verilen köylerin sürekli 

göç vermesi buradaki birçok ilkokulun atıl duruma gelmesine yol açmıştır. Bu yapı-

lar dayanıklı, planlı ve bir bahçeye sahip oldukları için, bunların gelecek olan misa-

firlerin ağırlanmasında kullanılmanın yanında köydeki halkın ürettikleri ürünleri 

hem tanıtabilecekleri hem de satışını gerçekleştirebilecekleri mağazalara dönüştü-

rebilecekleri ifade edilmektedir. 

“Biliyorsunuz köylerin okulları atıl. Bunların eski dersliklerini atölyeye dönüştü-

rüp, birisinde börek yapacaklar, birisinde turşu yapacaklar, birisinde mantar gibi… 

Günlük yapabilecekleri faaliyetleri gerçekleştirecekleri iki atölye bir tane de 

showroom oluşturacaksınız. O showroom’da da köylünün üretmiş olduğu tarhana-

sı kuskusu, yapmış oldukları ne varsa elişleri sunulacak (G3).  

Şu anda sadece düşünce aşamasında olsa da, aşağıdaki ifadeler gelecekte gerçek-

leştirilebilecek yaşam tarzı girişimcilik uygulamalarına ilişkin ipucu verir nitelik-

tedir:  

“O insanlar oraya girecekler hem onlarla birlikte faaliyetleri icra edecekler hem 

alacaklar ve ondan sonra bu bölgede köyün böyle mesire yerlerinde yemek düzeni 

alacaklar. Nedir burada fasulye yenir. Fasulyesi, pilavı, Boşnak böreğinden oluşan 

bir menü ile karınlarını doyuracaklar ama doğal besinlerle olacak bunlar. Ve o gece 

o köylerdeki her aile bir evde misafir olacak. Bunun paket bir fiyatı olacak. O fiyatta 

işte herkesin kazancı belli olacak. Yani köye bir gelir kapısı olacak. Köyde bir hafta-

sonu diye bir proje. Hayalimdeki proje bu. (G3)” 

Av Turizmi 

Başlangıçta bir lüks turizm çeşidi olarak daha çok uzak destinasyonlara yapılan 

seyahatler şeklinde görülen av turizmi artık İstanbul gibi büyük şehirlerden yakın 

mesafede olan doğal cazibeye sahip bölgelere de kaymaya başladığı görülmektedir. 

Demirköy bölgesinde ise bu durumun olumsuz sonuçlarının olduğu av turizminin 

doğal yaşam açısından riskli bir aşamaya geldiği aşağıdaki ifadelerde görülmekte-

dir:  
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“Mesela ben ava çıkıyorum, balığa çıkıyorum. 5 sene önce çok güzel alabalık çıkı-

yordu derelerimizde ama şu an bu alabalık tükendi. Bilinçsiz avcılık nedeniyle. Dı-

şarıdan gelenlerin de etkisi var. Yerlilerin de etkisi var. Ona istinaden gönüllülük 

esaslı olması ve geleceğe bazı şeylerin aktarılmasında faydalı olacağını öngörüyo-

rum. (G1)” 

Ayrıca görüşmeciler arasında av faaliyetini yaşam tarzı girişimcilik bağlamında 

gören ve bu bağlamda gelecek olan ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kali-

teli hizmet sunmak ve konaklama ihtiyacını karşılamak adına tesis ve işletmelerin 

de faaliyete geçirilmesine vurgu yapanlar da bulunmaktadır: 

“Tabi bu çok güzel bir şey olabilir. Mesela kış için gelenlere böyle av evi böyle kala-

cak bir yer yapılabilir. Yani en iyi şekilde ağırlamak. Bunun gibi bir şey düşünüyo-

ruz. … Benim bu işte amacım para falan değil. İnsanlara birşeyler katabilmek. Ne 

bileyim. Burayı tanıtmak. Ben zaten çalışıyorum zaten dediğim gibi. Parayla falan 

değil yani. (G10)” 

Bir hizmetin o hizmeti yaşam tarzına dönüştürmüş olan kişiler tarafından su-

nulması, hizmetin başarılı olmasını beraberinde getirecektir. Kendileri de avcılık 

yapan kişilerin bir avcılık uğraşına sahip bir sosyal çevresinin oluştuğu ve bu çev-

renin Demirköy sınırları dışında da bulunan kişileri içerdiği ve bölgedeki avcıların 

gelen kişiler/gruplara ihtiyaçları doğrultusunda yardım ettiklerini vurgulamış ve 

aşağıdaki ifadelerden bölgedeki avcılık faaliyetinin kısmen de olsa yaşam tarzı 

girişimciliğe dönüştüğü anlaşılmıştır:  

“Ben zaten kendim avcıyım. Ava gidiyorum. Arkadaşlarım arkadaşlarına öneriyor 

burayı. ‘Bize bizi gezdirir misiniz?’ diyorlar. Gezdiririz tabi. Çadırlarda konaklıyor-

lar. Çadırlar için bir ücret talep etmiyoruz. 2 gün kalıyorlar. Çadırları kuruyoruz. 

Kahvaltısını getiriyoruz. Nereye gezmek istiyorsunuz. Mesela diyor ki Kartalkaya-

lar’ı gezmek istiyorum. Çıkıyoruz konakladığımız yerden. Kartalkayalar’a gidiyo-

ruz. (G11)” 

 

SONUÇ 

Çalışmada gelişmekte olan bir turizm destinasyonu olarak Kırklareli’nin Demirköy 

ilçesi ve çevresinde ortaya çıkan talebi karşılayacak girişimlerin ve girişimcilerin 

oluşturulmasında ciddi boş zaman faaliyeti gerçekleştiren bireylerden yararlanılıp, 

yararlanamayacağı tespit edilmeye çalışılmıştır. Özellikle ciddi boş zaman gönüllü-

sü olarak bu faaliyetleri gerçekleştirenlerin kar amacı gütmekten çok değerler ve 

yaşam tarzını koruma motivasyonuyla girişimcilik faaliyetlerini gerçekleştireceği 

ve bu kişilerden girişimci yaratılmasının bölgenin hem ekonomik, hem sosyo-
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kültürel, hem de çevresel bağlamda sürdürülebilir bir turizm gelişimi elde etmesi-

ne katkı sağlayacağı öngörüsü sınanmıştır. Bu bağlamda katılımcılara ciddi boş 

zaman değerlendirme biçimleri ve bu kapsamda gerçekleştirdikleri faaliyetleri 

yaşam tarzı girişimcilik olarak değerlendirmeye yönelik eğilimleri irdelenmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda araştırmaya katılan ciddi boş zaman gönüllerinin 

tamamının yaşam tarzı girişimciliğe sıcak baktığı, bu yönde bir girişimcilik niyetle-

rinin bulunduğu belirlenmiştir. Detaylandırmaları istendiğinde ise birçok kişinin 

aklında somut girişim fikirlerinin hâlihazırda var olduğu görülmüştür. Bu yönüyle 

bölgenin önemli ihtiyaçlarından olan turizm etkinlikleri arzının oluşumunda ciddi 

boş zaman faaliyeti gerçekleştiren kişilerden yararlanabileceği görülmektedir. 

Katılımcıların doğayı koruma, köylere ve köylülere fayda ve gönüllü olarak insan-

lara yardım etme motivasyonuyla bu faaliyetleri gerçekleştirmeleri ve bu motivas-

yonlarını girişimcilik faaliyetlerinin de özünde yer alacağını belirtmeleri; bölgenin 

kaynaklarının koruma-kullanma dengesinin gözetilerek kullanılmasına ve sürdü-

rülebilir bir turizm arzının gelişimine olanak tanıyacağı düşünülmektedir. Bu yö-

nüyle bu kişilerin girişimciliğe yönlendirilmesi ve bu kişiler desteklenerek fikirle-

rini hayata geçirebilecekleri uygun girişimcilik ikliminin yaratılması önerilmektedir.   
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ÖZ 

Zorunlu staj uygulaması turizm eğitimi alan lise öğrencilerinin sektörle ilk temasını sağla-
maktadır. Turizm meslekleri ile ilgili ilk deneyimler ve izlenimler özellikle zorunlu staj uygu-
lamalarında kazanılmaktadır. Staj uygulamalarının başarılı olması hem iş görenlerin verimli-
liğini arttırabilir hem de gelecekte önemli roller üstlenecek turizm profesyonellerinin sektö-
re kazandırılmasını sağlayabilir. Bu araştırmanın temel amacı meslek lisesi örneğinden yola 
çıkarak zorunlu staj uygulaması hakkında birincil veriler toplamak ve kız öğrenciler ile erkek 
öğrencilerin staj deneyimleri arasındaki farkları sorgulamaktır. Bu amaçla nicel araştırma 
yöntemi kullanılarak anket tekniği vasıtasıyla öğrencilerden birincil veriler toplanmıştır. 
Bulgular hem katılımcıların demografik profili konusunda ipuçları sunmakta hem de belirli 
konularda kız ve erkek öğrencilerin tutumları arasındaki farklara işaret etmektedir. Sonuç 
olarak kız ve erkek öğrencilerin stajlar esnasında iş yeri oryantasyon eğitimi, yöneticilerin 
tutumlarından memnuniyet, lisede okunan bölüm ve gidilen okulun coğrafi konumu, otel iş-
letmesinin uyguladığı pansiyon türü ve şube durumu gibi konularda farklılık sergiledikleri 
tespit edilmiştir. . 

Anahtar sözcükler: Turizm eğitimi, zorunlu staj programı, stajyer, toplumsal cinsiyet. 

 

 

GİRİŞ 

Öğrencilerin okulda aldıkları teorik eğitimin sektör gerçeklerine uygunluğu, bu 

eğitimin sektörün isteklerine cevap verilebilirliği bu kapsamda incelenmesi gere-

ken bir etki alanı olarak ön plana çıkmaktadır. Bunun yanında,  eğitimin kalitesi tek 

başına belirleyici bir etken değildir. Öğrenci okulda hangi seviyede eğitim almış 

olursa olsun bunu sektörde uygulama şansı bulamadan bu eğitimin öğrencinin 

kariyer gelişimine etkisi olumsuz yönde olacaktır. Bu nedenle eğitimin kalitesi 

yanında öğrencinin okulda aldığı teorik bilgileri sektörde uygulama şansı bulması 

mailto:oykumpak@hotmail.com
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ve sektörde öğrencinin çalışırken öğrenmesine, öğrenirken de uygulamasına bağlı 

olarak ortaya çıkan sektörde kariyer yapma isteğini etkileyecektir (Türkay ve Yağ-

cı 2007). Günümüzde turizm alanında yapılan staj uygulamalarında birçok sorun-

lar yaşanmaktadır. Bunlar; hem öğrenciler hem stajyer alan işletmeler hem de 

turizm eğitimi veren okullar için geçerlidir. Staj yapmak için bir turizm işletmesine 

giden öğrenciler beklentilerine ulaşamamakta ve bu da iş tatmininin kaybına sebep 

olmaktadır. Bunların sonucunda stajyerler olumsuz bir deneyimle geri dönmekte-

dirler. Kalifiye eleman yetiştirmek için stajyerlere gereken imkânların sağlanma-

ması ve mezun olunduktan sonra işletmenin kendi bünyesinde yetiştirmiş olduğu 

bu stajyerleri tekrar kendi işletmesine çekmek için herhangi bir çaba sarf etmeme-

si hem kendi verimliliğini hem de elemanları için iş tatminini olumsuz yönde etki-

lemektedir. Tüm bu olumsuzluklar büyük istek ve hevesle turizm eğitimine başla-

yan öğrencilerin, stajdan geldikten sonra olumsuz düşüncelere sahip olmalarına ve 

de kiminin turizmden soğumasına sebep olmaktadır. 

Zorunlu stajların iyileştirilmesi ve etkin hale getirilmesi turizm teorisinde ve uy-

gulamalarında önemli katkılar sağlayabilecektir. Stajların verimliliği özellikle tu-

rizmde insan kaynakları yönetiminde performans artışına yol açacaktır. İnsan 

kaynakları yönetimiyle ilişkili olarak istihdam koşullarının ve mevzuatının güncel-

lenmesi mümkün olabilecektir. Öte yandan, işgücü planlaması ve işe alma süreçle-

rinde stajların kolaylaştırıcı etkide bulunması beklenebilir. Stajların ayrıca perso-

nelin sosyalleşmesi ve örgüt kültürünü içselleştirmesi bakımından da büyük önemi 

vardır. Personelin motivasyonu ve tatmini konularında da stajların rolü bulunmak-

tadır. Sektör uygulamaları açısından bakıldığında ise zorunlu stajın işletmelerde 

birçok amaca hizmet ettiği görülmektedir. Bazı işletmeler açısından zorunlu staj 

uygulaması ucuz işgücü temini anlamına gelmektedir. Bazı işletmeler ise yasal 

zorunlulukları yerine getirmek için stajlara önem vermektedir. Bir diğer yaklaşım 

ise işletmenin yeni işgücü kaynaklarına erişimi açısından stajları fırsat olarak de-

ğerlendirmektir.   

TÜRKİYE’DE MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ 

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2015 yılında 3.297 adet Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi vardır. Anadolu Meslek Liseleri’nde mesleki becerileri geliştirmeye 

yönelik eğitim verilirken, Anadolu Teknik Liseleri’nde daha çok akademik becerile-

ri geliştirmeye yönelik eğitim verilmektedir. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisele-

ri’nin eğitim süreleri 4 yıldır. Bu liselerde Fen ve Anadolu Liseleri gibi liselerde 

olduğu gibi 9. sınıfta aynı dersler okutulmaktadır. Dokuzuncu sınıfın sonunda öğ-

renciler tercihlerine göre bölümlere ayrılırlar. Anadolu Meslek Liseleri teorik uy-

gulamalarının yanında genel bilgi dersleri alırken, Anadolu Teknik Liseleri teorik 

uygulamaları ile birlikte ağırlıklı olarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji dersleri 
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almaktadırlar. Öğrenciler 10. sınıfta ilk alan eğitimlerine katılırlar (MEB Mesleki ve 

Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 2015). 

Türkiye’de Örgün Mesleki Turizm Eğitimi 

Erdoğan ve Sezgin’e göre; örgün eğitim; eğitim-öğretim kurumlarında gerçekleşti-

rilen, belirli yaş gruplarındaki bireylere belli bir amaca göre hazırlanmış diploma-

ya yönelik eğitimi ifade eder (aktaran Pehlivan, 2008). Örgün turizm eğitimi Türki-

ye’de lise, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde verilmektedir. Öğ-

rencilerin bu okullarda eğitim görebilmeleri için MEB’in ve ÖSYM’nin düzenlediği 

sınavlardan geçerli puanları almaları ve tercih yapmaları gerekmektedir. 

Ortaöğretim Düzeyinde Mesleki Turizm Eğitimi 

Turizm sektöründe görev yapacak orta kademe insan gücü, örgün eğitimde; ağır-

lıklı olarak ortaöğretim seviyesinde Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisele-

ri’nde gerçekleşmektedir (Dayıoğlu 2010). Bu kadar ağırlıklı olmamak ile beraber 

Anadolu Aşçılık Meslek Liselerinde ve Anadolu Kız Meslek Liselerinde de orta öğ-

retim düzeyinde de mesleki turizm eğitimi verilmektedir.  

Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde okul çeşitliğinin azaltılması kapsamında 

(2014/8) sayılı genelge ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 

olarak faaliyet gösteren 22 okul türünün, öğrenim süreleri ve mezunlarının hak ve 

yetkilerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın ‘Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi’ ile ‘Çok Programlı Anadolu Lisesi’ adı altında yeniden yapılandırılmıştır. Bu 

yapılandırma sonucunda; Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik 

Eğitim Merkezleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri bünyesinde 52 alan açılmakta-

dır. Bu yapılandırma öncesinde ise; Türkiye’de 135 tane Anadolu Otelcilik ve Tu-

rizm Meslek Lisesi, bir tane Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi ve 222 Anadolu Kız Mes-

lek Lisesi kayda girmiştir. Bununla birlikte, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı Türkiye 

geneli Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri öğrenci sayıları 35.259 olarak 

kayda girmiştir (MEB Telefon ile Bilgi Edinme Sistemi 2015).   

MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİNDE ZORUNLU STAJ VE STAJYERLİK 

Turizm ve otelcilik liselerinde öğrencilere verilen teorik bilgi gerçek hayatın geliş-

meleri ve karmaşası karşısında yetersiz kalmakta ve bu sebepten dolayı, öğrenciler 

bu sorunlara ilişkin deneyim kazanmak ve etkin bir yönetici olmak için gerçek 

sorunlara uygulayabilecek yöntemleri geliştirmek zorundadırlar. Bu nedenle, okul-

lar öğrencilerine turistik tesislerde uygulamalı eğitim aldırırlar (Doğan 1992). 

Öğrenciler 4 yıl boyunca Ekim-Mart ayları arasında okulda teorik eğitim alırlar. 
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Eğitimlerinin 2. ve 3. yıllarının Nisan-Eylül aylarında ise işletmelerde pratik eğitimi 

alırlar. 

Öğrencilerin hem staj sonrası kariyerleri hem de mezuniyet için gereken koşulla-

rı yerine getirmesi açısından staj önemli bir rol oynamaktadır. Fakat bu durum 

farklı bakış açılarının olduğunu göstermektedir. Staj öğrencinin sektörle ilk tanış-

ması ve sektörde devam edip etmek istemeyeceklerini anlayabilecekleri ilk aşama-

dır. Öğrenciler açısından stajın birçok önemli rolü vardır. Bunlar; sektöre ilişkin 

sorunları tanımak, işletme içinde iyi bir iletişim kurmak, müşteri tiplerini tanımak 

ve beklentilerine cevap verebilmektir. Bu sayede, bireylerin özgüveni gelişir ve 

sektöre hakim olabilirler. Sonuç olarak, bu durum öğrencilerin mezuniyetleri son-

rası için iyi bir referans olacaktır (Çetin 2005). 

Staj; okulda verilen mesleki eğitimlere ek olarak, belirli dönemlerde bu eğitimle-

rin ilgili işletmelerde uygulanmasıdır. Lise düzeyindeki stajlarda denetim söz ko-

nusudur. Okul yöneticileri işletmeler ile görüşerek öğrencilere staj öncesi tercih 

formu vermektedirler. Staj yerleri ile ilgili son kararı yine okul yöneticileri vermek-

tedirler. Her işletmeye bir koordinatör öğretmen verilmekte ancak genelde öğret-

menler birkaç kez işletmeyi ziyaret ederek işletme yöneticileri ve öğrenciler ile 

görüşmektedirler. Buradaki denetim okul ile işletmenin sürekli irtibat halinde 

olmasından ibarettir. Stajyer; okulda verilen mesleki eğitimlere ek olarak, belirli 

dönemlerde bu eğitimleri ilgili işletmelerde uygulamalı olarak gerçekleştiren öğ-

rencilerdir. Stajyerler stajlarında okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dö-

nüştürme imkânına sahip olurlar. Fakat bu durum birçok işletmedeki stajyerler 

için geçerli değildir. Bunun sebebi ise işletme yöneticilerinin stajyerleri ucuz işgü-

cü olarak görmesi ve değer vermemeleridir. 

Mesleki Turizm Eğitiminde Stajın Önemi 

Staj, öğrenciler için gerçek anlamda büyük bir önem taşımaktadır. Stajda hem iş-

letme için hem de kendisi için verimli olabilen bir stajyer, bu sektörde eğitimini 

devam ettirmek isteyecektir. Aynı zamanda işini severek yapacaktır. Stajyerlerin 

liselerden mezun olduktan sonra sektörden ayrılmalarının en büyük sebebi staj 

dönemlerinde yaşadıkları sorunlar ve buna bağlı olarak sektörden uzaklaşma is-

tekleridir. Tüm bu sebeplerden dolayı staj, teorik eğitim kadar önem taşımaktadır. 

Bunun için de hem teorik hem de pratik eğitimin eşit şekilde uygulanması gerek-

mektedir. 

Turizm işletmelerinde staj, mesleğe dönük bir uygulama dönemidir. Bu uygula-

ma dönemi turizm eğitiminin büyük ölçüde önemli bir aşamasını oluşturmaktadır. 

Stajı öğrencinin sektör ile ilk iletişimi olarak düşündüğümüzde; bunun öğrencilerin 

yaşadıkları deneyimler neticesinde mezuniyet sonrası sektörden uzaklaşmaları 
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konusunda da önemli bir etken olduğu görülmektedir. Yapılan birçok araştırmada 

da stajyerlerin bu dönemde olumsuz deneyimler yaşaması onları sektörden uzak-

laşma eğilimlerini arttırmıştır (Türkseven, 2012). Çetinkaya’ya göre staj; okul-

sektör işbirliğine dayanmaktadır. Stajın; çalışanlara sektörün gelecekte karşılarına 

çıkaracağı görevler hakkında bilgi vermek ve işleri öğretmek, onlara sorumluluk 

duygusunu benimsetmek, işe uyumlarını kolaylaştırmak gibi birçok amacı vardır 

(aktaran Türkseven 2012). 

TURİZM VE TOPLUMSAL CİNSİYET 

Kadınlar ve gençler turizm endüstrinin temel istihdam kaynakları içinde yer alır 

(Lanquar 1991). Turizmde kadının yeri ve toplumsal cinsiyet-turizm ilişkisi muh-

telif araştırmalara konu olmuştur (Okazaki ve Hirose 2009; Tucker 2007). Kadınla-

rın turizmde istihdamı pek çok sorunla beraber gerçekleşmektedir. Kadınların 

çalışma saatleri ve annelik durumları istihdamlarını zorlaştırmaktadır. Ancak her 

şeye rağmen turizm işletmelerinde çalışanların çoğunluğu kadınlardan oluşmakta-

dır. Fransa’da yapılan bir araştırmaya (Halls-French 2003) göre turizm tanıtma 

ofislerinde çalışanların % 85’i, seyahat işletmeleri personelinin % 70’i ve otel-

restoran-kafe işletmelerinin % 66’sı kadınlardan oluşmaktadır. Konaklama, seya-

hat acentacılığı - tur operatörlüğü ve yiyecek-içecek işletmelerinde kadınların daha 

yoğun çalıştığı görülmektedir. Kadınların yaşadıkları sorunlar içinde düşük maaş, 

mevsimlik çalışma, aile-iş dengesini oluşturma, mesai saatlerinin uzunluğu ve işle-

rin fiziksel yoruculuğu sayılabilir. Turizm estetik bir sektör olarak kadınların fizik-

sel güzelliğini hizmet sunumunu daha cazip hale getirmek için değerlendirebilmek-

tedir. Kadınlar turizm endüstrisinde toplumsal cinsiyet bağlamında pozitif ayrımcı-

lıkla tercih edilebilmektedir. Ancak, kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı 

negatif tutumlar da söz konusudur. Seks turizminde kadının meta olarak ticarete 

konu edilmesi, kadın çalışanların üstlerinden psikolojik yıldırma (mobbing) gör-

mesi, tükenmişlik sendromuna yakalanma riski gibi sorun alanları son yıllarda 

daha fazla incelenmektedir.     

YÖNTEM 

Araştırmada nicel yaklaşım benimsenmiştir. Ayrıca araştırma sektördeki problem-

leri çözmeyi amaçladığı için uygulamalı araştırma kapsamına girmektedir. Topla-

nan verilerin kaynağı bakımından da birincil araştırma grubuna girmektedir. Wal-

liman’a göre; birincil araştırmada amaç, çalışma için gereken özgün bilgileri araş-

tırmacının kendi toplamasıdır. Araştırma birincil verilerin analizine dayanmakta-

dır. Bu araştırma; aynı zamanda tanımlayıcı araştırma grubuna girmektedir. Ta-

nımlayıcı araştırmada amaç ise; hakkında bilgi toplanmak istenen bir birey, grup 

veya olgunun mevcut durumunun ifade edilmesidir (Altunışık vd. 2012). 
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Araştırma; mesleki turizm eğitimi alan 2., 3. ve 4. sınıf lise öğrencilerine uygulan-

mıştır. Stajyerlerin naylon staj yapma olasılığının bulunmadığı lise stajları gerçekçi 

veriler toplamaya uygundur. Bu araştırma İzmir bölgesindeki iki Anadolu Otelcilik 

ve Turizm Meslek Lisesi ile sınırlıdır. Araştırma 22.11.2013 tarihinde Özdere Tahir 

Çamur Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde ve 07.11.2013 tarihinde 

Alsancak Nevvar Salih İşgören Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde ya-

pılmıştır. Araştırmada toplam 242 öğrenciden geçerli veri toplanmıştır. 2013-2014 

eğitim-öğretim yılı Türkiye geneli Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 

öğrenci sayıları ise, 36.259’dir. Araştırmanın İzmir bölgesinde yapılmasının sebebi; 

zamandan tasarruf etmek ve maliyeti düşürmektir. 

Bu araştırmanın temel amacı; Türkiye’de mesleki turizm eğimi kapsamında yapı-

lan stajlara dair belli konularda stajyerlerin tutumlarının kız ve erkek öğrenciler 

bakımından nasıl farklılaştığını tespit etmektir.  

BULGULAR 

Araştırmaya katılan öğrencilerin verdikleri cevaplar incelendiğinde cinsiyet bağ-

lamlı olarak bazı sorularda istatistiki olarak önemlilikler ortaya çıkmıştır. Bununla 

birlikte toplam sonuçlar üzerinde değerlendirme yapıldığında da öğrencilerin ya-

şadıkları sorunlar ile ilgili veriler elde edilmiştir. Araştırmanın bir kısmında öğren-

cilerin demografik özellikleri incelenirken, diğer kısmında da öğrencilere yönelti-

len diğer sorularla işletme ve okul yönetiminin tutumları, işletmenin stajyerlere 

sağladığı olanaklar konusunda memnuniyet düzeylerini ölçülmüştür. 

Araştırmaya Özdere Tahir Çamur Anadolu Otelcilik ve Turizm Anadolu Meslek 

Lisesi’nden 99, Alsancak Nevvar Salih İşgören Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek 

Lisesi’nden 143 öğrenci olmak üzere toplamda 242 öğrenci katılmıştır. Araştırma-

ya 14 yaşında 1 öğrenci, 15 yaşında 4 öğrenci, 16 yaşında 55 öğrenci, 17 yaşında 

132 öğrenci, 18 yaşında 47 öğrenci, 19 yaşında 1 öğrenci ve 20 yaşında 2 öğrenci 

katılmıştır. Öğrencilerin 154’ü erkek, 88’i kızdır. Öğrencilerin 200’ü okullarını 

kendileri isteyerek seçerken, 42’si kendi istekleri dışında tercih etmek zorunda 

kalmıştır. Öğrencilerin 110’u bir staj, 132’si iki staj yapmıştır. Öğrencilerin 121’i 

mutfak, 39’u servis, 54’ü önbüro ve 28’i acenta bölümünde okumaktadır. Öğrenci-

lerin 1’i en son özel okuldan mezun iken, 241’i devlet okulundan mezundur. Öğ-

rencilerin ailelerinin 189’u 0-2000 TL arası, 37’si 2001-4000 TL arası, 8’i 4001-

6000 TL arası, 6’sı 6001-8000 TL arası, 1’i 8001-10000 TL arası, 1’i 10001-12000 

TL arası gelire sahiptirler. Öğrencilerin 80’i stajlarından önce turizm sektöründe 

çalışmış, 162’si ise çalışmamıştır. Öğrencilerin 130’u sadece bir stajında kendi 

bölümünde çalışmış iken 57’si her iki stajında da kendi bölümünde çalışmıştır. 55’i 

ise her iki stajında da kendi bölümünde çalışmamıştır. Son stajlarında öğrencilerin 

117’si her şey dâhil sistemde, 19’u tam pansiyon sistemde, 20’si yarım pansiyon 
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sistemde, 16’sı oda-kahvaltı sistemde, 70’i ise bunların haricinde bir pansiyon 

türünde veya acentalarda çalışmıştır. Son stajlarında öğrencilerin 136’sı bağımsız 

otellerde/acentalarda, 106’sı ise zincir otellerde/acentalarda çalışmıştır. Son staj-

larında öğrencilerin 122’si acentalarda veya yıldızsız otellerde, 2’si tek yıldızlı 

otellerde, 9’u üç yıldızlı otellerde, 20’si dört yıldızlı otellerde ve 89’u beş yıldızlı 

otellerde çalışmıştır. Öğrencilerin 124’ü şehir merkezinde, 118’i ise şehir dışı böl-

gelerde son stajlarını yapmıştır. Son stajlarında öğrencilerin 47’si Özdere’de, 99’u 

İzmir’de, 23’ü Kuşadası’nda, 29’u Çeşme’de, 16’sı Antalya’da, 16’sı Selçuk’ta ve 

12’si Fethiye’de çalışmıştır. 

Öğrencilerin en son staj yaptıkları işletmelerin hangi turizm merkezinde olduğu-

na bakıldığında; erkeklerin 35’i Özdere’yi, 47’si İzmir’i, 16’sı Kuşadası’nı, 21’i Çeş-

me’yi, 12’si Antalya’yı, 12’si Selçuk’u, 11’i de Fethiye’yi tercih etmişlerdir. Kızların 

ise; 12’si Özdere’yi, 52’si İzmir’i, 7’si Kuşadası’nı, 8’i Çeşme’yi, 4’ü Antalya’yı, 4’ü 

Selçuk’u, 1’i de Fethiye’yi tercih etmişlerdir. 

Öğrencilerin en son staj yaptıkları işletmelerin nerede olduğuna bakıldığında; 

erkeklerin 60’ı şehir merkezini, 94’ü de şehir dışını tercih etmişlerdir. Kızların ise; 

64’ü şehir merkezini, 24’ü şehir dışını tercih etmişlerdir. Kızların %50’sinden faz-

lasının İzmir’i tercih etmelerinin en büyük sebeplerinden biri aileleridir. Kızların 

aileleriyle birlikte İzmir’de ikamet ettiğini varsaydığımızda, ailelerin çocuklarının 

evden uzakta kalmasını istememeleri ve buna izin vermemeleri, bunun açıklaması 

olarak da çocuklarının kötü alışkanlıklara (alkol, sigara, madde bağımlılığı gibi) 

yönelmelerinden çekinmeleridir. Bir diğer sebep ise, şehir merkezindeki işletmeler 

sahil kısmındaki işletmelere göre daha sakin ve daha az yorucudur.  

Öğrencilerin en son staj yaptıkları otellerin pansiyon türlerine bakıldığında; er-

keklerin; 89’u her şey dâhil, 10’u tam pansiyon, 15’i yarım pansiyon, 8’i oda-

kahvaltı sistemde çalışmış, 21’i diğer pansiyon türlerinde, 11’i de acentalarda ça-

lışmışlardır. Kızların ise; 28’i her şey dâhil, 9’u tam pansiyon, 5’i yarım pansiyon, 

8’i oda-kahvaltı sistemde çalışmış, 21’i diğer pansiyon türlerinde, 17’si de acenta-

larda çalışmışlardır. Erkeklerin %50’sinden fazlasının her şey dâhil sistemde çalı-

şan otelleri tercih etme sebepleri müşteri ile diyalogdan kaçınmak, sadece stajları-

nın bir an önce bitmesini istemelerinden dolayı işin kolayına gitmek istemektir. 

Öğrencilerin en son staj yaptıkları otellerin/acentaların türlerine bakıldığında; 

erkeklerin 78’i çok şubeli, 76’sı tek şubeli işletmeleri tercih ederken; kızların 28’i 

çok şubeli, 60’ı tek şubeli işletmeleri tercih etmişlerdir. Kızların %50’sinden fazla-

sının tek şubeli otelleri tercih etmelerinin sebebi küçük otellerin az işgücü harcama 

potansiyeline sahip olmaları ve kariyer hedeflerinin yüksek olmamasıdır.  

Anketlere sahil kesiminde bulunan Özdere Tahir Çamur Anadolu Otelcilik ve Tu-

rizm Meslek Lisesi’nden katılan öğrencilerin 73’ü erkek, 26’sı kız iken; şehir mer-
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kezinde bulunan Alsancak Nevvar Salih İşgören Anadolu Otelcilik ve Turizm Mes-

lek Lisesi’nden katılan öğrencilerin 81’i erkek, 62’si kızdır. Kızların çoğunluğunun 

Alsancak’taki liseyi tercih etmelerinin en önemli sebebi yine aileleridir. Bunun 

sebebi Özdere’deki lisenin şehir merkezine uzak olması, yine ailelerin çocuklarını 

yalnız göndermek istememeleri ve kızlar için konaklama olanağının bulunmamasıdır.  

Öğrencilerin okudukları bölümlerine bakıldığında; kızların 35’i mutfak, 12’si 

servis, 24’ü önbüro, 17’si acenta bölümünde eğitim görmektedirler. Erkeklerin ise; 

86’sı mutfak, 27’si servis, 30’u önbüro, 11’i de acenta bölümünde eğitim görmekte-

dirler. Erkeklerin çoğunluğunun mutfak bölümü tercih etmelerinin sebebi aşçılığın 

terfi etme ve gelir seviyesinin yüksek olmasıdır. 

Öğrencilerin stajlarından önce turizm sektöründe çalışma deneyimlerinin olup 

olmadığına bakıldığında; erkeklerin 61’inin varken, 93’ünün yoktur. Kızların ise 

19’unun varken, 69’unun yoktur. Erkeklerin çoğunluğunun turizm sektörü öncesi 

çalışma deneyiminin olmasının sebebi küçük yaşta çalışmaya başlamalarıdır. Zaten 

bunun sonucu olarak da bu okulları tercih etmişlerdir. 

Öğrencilere otelde staja başlarken sunulan tanıtım/oryantasyon eğitimi konu-

sunda memnuniyetleri/memnuniyetsizlikleri sorulduğunda; fikrim yok diyenlerin 

haricindeki erkekler ve kızlar karşılaştırıldıklarında, kızlarda memnuniyet oranı 

daha yüksektir. Bunun sebebi ise; erkeklerin çoğunun staj öncesi turizm sektörün-

de çalışma deneyiminin kızlara oranla daha çok olması ve işlere yabancı olmama-

sıdır. 

Öğrencilere yöneticilerin stajyerlere olan tutumları konusunda memnuniyetle-

ri/memnuniyetsizlikleri sorulduğunda; fikrim yok diyenlerin haricindeki erkekler 

ve kızlar karşılaştırıldıklarında, kızlarda memnuniyet oranı daha yüksektir. Bunun 

sebebi ise; işletme yöneticilerinin kızlara daha nazik, erkeklere ise kaba davranma-

larıdır. 

SONUÇ 

Araştırmanın demografik bulgularına göre öğrenciler 16-18 yaşlarında yoğunlaş-

makta, turizm meslek liselerinde erkek öğrenci sayısı daha fazla olmakta ve yakla-

şık % 83 oranla istenerek tercih edilen okullarda eğitim alınmaktadır. Turizm mes-

lek liselerinin neredeyse tüm öğrencileri devlet okullarından gelmekte ve çok nadir 

olarak özel okul çıkışlı öğrenciler bu liselere gelmektedir. Öğrencilerin hane gelir-

leri genel olarak düşüktür. % 93 hanede gelir 4.000 TL’nin altındadır. 2.000 TL’den 

düşük gelirli hanede yaşayan öğrenci oranı ise % 78’dir. Bu rakamlara göre turizm 

lisesi öğrencileri düşük gelirli ailelerden gelmektedir.   
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Araştırmanın diğer sonuçlarına göre kız ve erkek öğrenciler belirli konularda staj 

deneyimlerini farklı yaşamaktadırlar. Bunlara örnek olarak yöneticilerin tutumu 

verilebilir. Kız öğrenciler yöneticilerin stajyerlere yönelik tutumlarından erkeklere 

nazaran daha memnundurlar. İşletmelerin kız öğrencilere daha rahat koşullarda 

staj deneyimi sunduğu öne sürülebilir. Benzer biçimde kız öğrenciler otellerin 

sunduğu staj başlangıcı oryantasyon programlarından erkeklere nazaran daha 

memnundurlar. Stajyer öğrencilerin liselerinde okudukları bölümlere bakıldığında 

ise kızların ön büro ve acentacılıkta erkeklerden daha fazla olduğu, erkeklerin ise 

mutfak ve servis bölümlerinde çoğunluğu sağladığı görülmektedir. Mutfak ve aşçı-

lığın erkek öğrenciler arasında liseden itibaren tercihte ön plana çıktığı görülmek-

tedir. Öğrencilerin okudukları okulların coğrafi konumu da kız ve erkek öğrencile-

re göre farklılaşmaktadır. Buna göre erkekler daha çok evlerinden uzak okulları, 

kızlar ise aile v evlerine yakın okulları tercih etmektedir. Lise çağında gençler ve 

aileleri arasındaki korumacı davranışın özellikle kız öğrenciler nezdinde yoğunlaş-

tığı görülmektedir. Stajyerlerin görev aldığı otellerin şube durumlarına bakıldığın-

da yine kız-erkek farklılığı görülmektedir. Buna göre kızlar daha çok bağımsız (şu-

besiz) otellerde çalışırken erkekler ise daha çok otel zincirlerini tercih etmektedir. 

Bu noktada erkeklerin kariyer bakımından daha bilinçli bir tercih yaptıkları ve 

kurumsallaşmış işletmeleri tercih ettikleri görülmektedir. Öte yandan, bağımsız 

işletmeler genellikle daha az oda ve yatak kapasitesine sahip olduğundan stajyer-

lerin daha az ezildiği yerler olarak kız öğrenciler tarafından tercih edildiği görül-

mektedir. Otellerin çalışma şeklinden pansiyon durumuna bakıldığında erkeklerin 

daha çok “her şey dâhil sistem” ile çalışan otellerde staj yaptığı kızların ise özellikle 

oda-kahvaltı sunan ve diğer kategorilere giren işletmeleri tercih ettiği görülmekte-

dir. Erkeklerin her şey dâhil sistemde çalışan otelleri tercih etmeleri okudukları 

bölümlerle (mutfak, servis) yakından ilgilidir. Bu tür işletmeler daha çok mutfak-

servis bölümlerinde okuyan erkekleri stajyer olarak tercih etmektedirler. Son yapı-

lan işletmenin bulunduğu yere bakıldığında ise erkek öğrencilerin şehir dışında kız 

öğrencilerin ise şehir merkezinde yoğunlaştığı görülmektedir. Son staj yapılan 

işletmenin bulunduğu turizm destinasyonu açısından bakıldığında kız öğrencilerin 

sadece İzmir merkezde çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Erkek öğrenciler; 

Özdere, Kuşadası, Çeşme, Antalya, Selçuk ve Fethiye destinasyonlarında kızlardan 

daha fazla sayıda yer almışlardır. Bu durum kız öğrencilerin aile ve evlerine yakın 

yerlerde stajı tercih etmeleriyle açıklanabilir.   

DEĞERLENDİRME 

Otel yöneticilerinin stajyerlerin teorik bilgilerinden yola çıkarak gerekli pratik 

eğitimi sağlamaları geleceğin kalifiye elemanlarını yetiştirmeleri demektir. Bu 

durumda işletmenin verdiği değeri ve iş tatminini hisseden stajyer mezuniyetin-

den sonra bu işletmeyi tercih edecektir. Bu durum hem işletme hem de stajyer için 
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önemli avantajdır. Bunun sebebi ise; stajyer daha önceden iş yapısını bildiği bir 

işletmede rahatlıkla çalışırken, işletme de stajyere işi çekirdeğinden öğretmiş ol-

manın rahatlığı ile tekrar bir personel yetiştirme çabasında olmayacaktır. Ne yazık 

ki gerek yapılan anket analizleri gerek literatür taraması sonuçları bize geçen yıl-

larda elle tutulur bir değişiklik olmadığını göstermektedir.  

İşletmelerin çoğunluğu stajyerlere halen gereken değeri vermemekte, onları az 

maliyetli insan gücü olarak görmektedirler. Stajyerler ise başarısız olup mezuniyet 

haklarına sahip olamamak korkusundan tüm olumsuzluklara boyun eğmektedirler. 

Turizm işletmelerinde sadece turizm mezunları çalıştırılsa hem bilgili elemana 

sahip olunur hem de stajyerlik değer kazanır. Öğrenciler aynı zamanda; çalışma 

saatlerinden yakınmakta ve diğer personel ile kendilerinin aynı koşullarda çalıştık-

larını söylemekte fakat buna karşılık yasal haklarına sahip olmadıklarından ya-

kınmaktadırlar. Bir başka sorun ise; stajyerler staj yapacakları işletmeler ve çalışa-

cakları bölüm hakkında yeterli bilgi verilmediğini, buna karşılık okul ve işletmele-

rin herhangi bir düzenleme yapmadığından şikâyetçidirler. 

Öğrencilerin yaşadıkları sorunlardan biri de, okul yönetiminin stajyerleri yete-

rince denetlememesidir. Ayrıca bu sorunu çözmek için MEB yetkilileri ve koordina-

tör öğretmenlere daha fazla görev düşmektedir. Bu sonuçlar Tütüncü ve Taşkın’ın 

(2009) bulgularıyla örtüşmektedir. Bu durum hala devam etmektedir. Öğrenciler 

aynı zamanda okulların yeterince stajyerlerle ilgilenmedikleri ve koordinatör öğ-

retmenlerin işletmeleri az sayıda ziyaret etmeleri, ettikleri zamanlarda da sorunla-

rın çözülmesine yönelik yapıcı sonuçlar görmediklerini belirtmişlerdir. Bunun 

yanında stajyerlere denetim eksikliğinin giderilmesi konusunda neler yapılabilece-

ği sorulduğunda, okulların işletmeyi denetledikleri gibi MEB’in atayacağı bir per-

sonelin de hem işletmeyi hem de okulu denetlemesidir.  
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ÖZ 

Bu çalışmanın amacı, son yıllardaki gelişim hamleleriyle kış turizmi pazarında adından sıkça 
söz ettiren Erciyes Kayak Merkezi’nin performansının ziyaretçi algıları çerçevesinde değer-
lendirilmesidir. Çalışma, yazarların üzerinde çalışmakta oldukları doktora tezinde elde edi-
len verilerin Erciyes’le ilgili kısmından yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Erci-
yes’in performans değerlendirmesini yapmak için, 391 kişilik bir örneklem üzerinden, 
önem-performans analizine başvurulmuştur. Bulgular; Erciyes’in kar, pist, mekanik tesis gi-
bi kayak olanakları ve fiyat gibi konulardaki algılanan performansının yüksek olduğunu (“iyi 
çalışmaya devam et”);  güvenlik, doğal çevrenin korunması ve genel hizmet kalitesi konula-
rında ise nispeten daha düşük olduğunu (“buraya konsantre ol”) göstermektedir. Ayrıca, 
turizm üstyapısı ve kayak destek unsurları, Erciyes’in “düşük öncelikleri” arasında yer alır-
ken; destinasyon hakkında bilgi sağlama ve kayak ekipmanı kiralama fiyatları, “olası aşırılık-
lar” arasında değerlendirilmektedir. 

Anahtar sözcükler: Destinasyon performansı, kış turizmi, Erciyes, önem-performans analizi.  

 

GİRİŞ  

Kış turizmi pazarı her yıl biraz daha büyüyen en önemli turizm pazarlarından biri-

dir. Laurent Vanat’ın 2014 Uluslararası Kar ve Dağ Turizmi Raporuna göre; dünya 

genelinde büyük çoğunluğu Alpler (%36), Amerika (%22) ve Asya-Pasifik’te (%18) 

olmak üzere, toplam 2.119 kayak merkezi ve 115 milyon civarında kayak turisti 

bulunmaktadır. Yakın tarihte dünyadaki toplam kayak turisti sayısının 400 milyo-

nu aşacağının belirtildiği raporda,  pazarın %45’ine Alpler bölgesinin hâkim olduğu 

                                                                                 
1 Bu çalışma, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından, 1305E098 no’lu proje 
kapsamında desteklenmiştir. 
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ifade edilmektedir. Alpleri; Amerika (%21), Asia-Pasifik (% 14), Batı Avrupa (%11) 

ve içinde Türkiye’nin de bulunduğu Doğu Avrupa ve Orta Asya (%9) bölgeleri takip 

etmektedir. Raporda Türkiye, özellikle son yıllarda yapılan bazı yatırımlar ve dü-

zenlenen kış sporları organizasyonlarıyla, gelişim kaydeden ve ilerleyen yıllarda 

gelişim seyrinin devam etmesi beklenen bir destinasyon olarak görülmektedir 

(Vanat 2014). 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na göre; Türkiye’de kayak merkezi niteliği taşıyan 28 

alan bulunmaktadır. Bu alanlardan sekizi bakanlık tarafından “faal” kayak merkez-

leri olarak görülmektedir. Bunlar arasında; Davraz, Erciyes, Ilgaz Kartalkaya, Kar-

tepe, Palandölen, Sarıkamış ve Uludağ bulunmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yatırım ve İşletmeler Müdürlüğü 2014). Bu kayak merkezleri arasında, son yıllarda 

gerçekleştirilen yatırımlarla kış turizmi pazarında adından en fazla söz ettireni 

kuşkusuz Erciyes’tir. Erciyes, resmi olarak 1963 yılında hizmete giren bir kayak 

merkezi olsa da, bu dağda kayak yapmanın geçmişinin çok daha eskilere dayandığı 

bilinmektedir. Bazı kaynaklarda Tekir Yaylası’nda 1930’larda dahi kayak yapıldığı 

belirtilmektedir (Gazete Erciyes 2014). Fakat Erciyes Dağı’nın gerçek anlamda bir 

kayak merkezi görünümüne kavuşması, 2011 yılında kurulan Erciyes A.Ş.’nin faali-

yetleri ile olmuştur. Erciyes A.Ş., Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes 

Turizm Merkezi’nin sevk ve idaresini sağlaması amacıyla kurulan ve finanse edilen 

bir şirkettir ve Erciyes’in destinasyon yönetim örgütüdür (Erciyes Kayak Merkezi 

2016).  

Erciyes’te son yıllarda ortaya çıkan gelişmelerin ilk adımları 2005 yılında atıl-

mıştır. Bu kapsamda, öncelikle 26 milyon m2’lik bir alan Kayseri Büyükşehir Bele-

diyesi bünyesine katılmıştır. Sonrasında ise Avusturya’da, kış turizmi alanında 

uzman bir firma olan ATC (Austrian Tourism Consultants GmbH) ile master planın 

hazırlanması konusunda anlaşılmış ve plan, Aralık 2006’da hazırlanmıştır. Master 

planın hazırlanmasının ardından, gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiş ve ilk somut 

çıktılar, 2011-2012 yılında, altı adet yeni mekanik tesis ve 30 kilometrelik yeni 

pistlerle alınmıştır. 2011 yılında Erciyes A.Ş.’nin kurulması ve böylece destinasyo-

nun tek elden yönetilmesinin mümkün hale gelmesi ise destinasyona; yatırım, 

yönetim, denetim ve daha pek çok konuda önemli avantajlar sağlamıştır (ATC, 

2006; Erciyes Kayak Merkezi 2016). 

Son yıllarda Erciyes başta olmak üzere, Türkiye’deki pek çok kış turizmi desti-

nasyonunda önemli gelişmeler ortaya çıksa da, bu alana yönelik akademik ilginin 

yeterli düzeyde olduğunu söylemek mümkün değildir. Özellikle kış turizmi desti-

nasyonlarının pazarlamasına yönelik araştırmaların oldukça sınırlı olduğu görül-

mektedir. Bu anlamda, destinasyonlardan duyulan memnuniyet, destinasyonların 

performans değerlendirmeleri, destinasyonların tanıtım çabaları vb. konularda 

literatürde eksiklik olduğu görülmektedir. Yapılan literatür taramaları, Erciyes için 
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de durumun farklı olmadığını; Erciyes üzerine yürütülen araştırma sayısının da 

oldukça sınırlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda, mevcut çalışmada Erci-

yes’in, ziyaretçi algıları çerçevesinde performansının değerlendirilmesi amaçlan-

mıştır. Çalışmanın, hem kış turizmi literatürüne katkı sağlayacağı hem de Erciyes 

Kayak Merkezi’nin yöneticilerine uygulamada ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri su-

nacağı düşünülmektedir. 

YÖNTEM 

Bu çalışma, yazarların birlikte yürüttüğü doktora tezi çalışması kapsamında topla-

nan verilerin bir kısmı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, elde edilen 

veriler içinden Erciyes’te deneyim yaşayanların değerlendirmelerini içeren kısmı 

çekilmiş ve analiz için uygun hale getirilmiştir. Çalışmanın amacı, Erciyes ziyaretçi-

lerinin önemli gördüğü konuların belirlenmesi ve bu konular kapsamında Erci-

yes’in performansının değerlendirilmesidir. 

Evren ve örneklem: Çalışmanın evrenini Erciyes Kayak Merkezi’nin tüm yerli 

ziyaretçileri oluşturmaktadır. Örneklemi ise Erciyes’te son beş yıl içinde deneyim 

yaşayan 391 kişiden oluşmaktadır. Bu örneklem sayısı, Cochran’ın (1977) formü-

lüne göre ideal örneklem veya sınırsız evreni temsil etme yeterliliği olan örneklem 

olarak kabul edilen 384 sayısının üzerinde bir sayıdır (Bartlett, Kotrlik ve Higgins, 

2001). Tablo 1’de görüldüğü üzere, araştırmaya katılan 391 kişinin önemli bir 

bölümü erkeklerden (%81,8) ve 25-44 arası yaş grubundan (%75,9) oluşmaktadır. 

Ayrıca, örneklem içinde lisans (%55,9) ve lisansüstü eğitim almış kişilerin (28,8) 

oranının yüksek olması da önemlidir. İkamet değişkeni incelendiğinde ise İstan-

bul’da ikamet edenlerin örneklemin yarısını (%49,9) oluşturduğu görülmektedir. 

Bu durum, Türkiye’de kayak turizmi pazarının İstanbul’da yoğunlaşmasıyla ilgili-

dir. Katılımcıların gelir düzeyleri incelendiğinde ise çoğunluğun 2000 TL’nin üze-

rinde gelire sahip olduğu görülmektedir. 

Veri toplama aracı: Çalışmada veri toplamak amacıyla anket tekniğinden yarar-

lanılmıştır. Kullanılan ankette 31 maddeli önem ve performans ölçeği, üç maddeli 

memnuniyet ve eğilim ölçeği ile demografik sorular yer almıştır. Tez çalışmasında 

beş destinasyona (Erciyes, Kartalkaya, Kartepe, Palandöken, Uludağ) uygulanan 31 

maddeli önem ve performans ölçeğinin oluşturulması sürecinde, öncelikle litera-

türden yararlanılarak 36 madde tespit edilmiştir. Bu 36 maddeli aday ölçeğin içe-

rik/kapsam geçerliğinin sınanması için, ikisi yurtdışında kayak turizmi pazarlama-

sı üzerine araştırmalar yapan yabancı akademisyen, yedisi turizm pazarlaması ve 

genel pazarlama alanlarında çalışan Türk akademisyen ve biri kayak oteli işletme-

cisi olmak üzere, toplam 10 kişiden uzman görüşü alınmıştır. Maddelerin gerekli, 

gereksiz ve gerekli/yetersiz şeklinde değerlendirilmesini içeren uzman görüşleri, 

Lawshe’nin (1975) içerik geçerliği hesaplaması çerçevesinde incelenmiş ve bu 
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kapsamda dört madde ölçekten çıkarılmıştır (Şencan, 2005: 753-754). Elde edilen 

32 maddeli ölçek çerçevesinde oluşturulan anket ile 34 kişi üzerinde bir pilot ça-

lışma yapılmıştır. Pilot çalışma sonunda, Türkiye’de Kayak Federasyonu’nun belir-

lediği tarife çerçevesinde sabit fiyat uygulandığı şekildeki dönütler üzerine, “kayak 

eğitimi fiyatları maddesi” de elenerek, önem ve performans ölçeklerinin 31 madde-

li son hali elde edilmiştir. 

 
Tablo 1. Örneklemin demografik yapısı 

Özellik türü Kategoriler  Kişi sayısı % 

Cinsiyet  Kadın 71 18,2 

Erkek  320 81,8 

Yaş 24 ve altı 48 12,6 

25-44 arası 289 75,9 

45 ve üzeri 41 10,8 

65 ve üzeri 3 0,8 

Eğitim İlköğretim 1 0,3 

Lise 37 9,4 

Ön Lisans 22 5,6 

Lisans 219 55,9 

Yüksek Lisans 93 23,7 

Doktora 20 5,1 

Gelir 2000 TL ve altı 47 15,9 

2001-4000 TL arası 121 41 

4001-6000 TL arası 71 24,1 

6001 TL ve üzeri 56 19 

İkamet İstanbul 188 49,9 

Ankara 75 19,8 

İzmir 23 6,1 

Bursa 26 6,9 

Diğer 66 17,4 

Kullanılan kayak aracı Kayak 147 37,8 

Snowboard 204 52 

Kayak&Snowboard 31 7,9 

Diğer 9 2,3 
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Veri toplama süreci: Çalışmada veriler, Aralık 2013-Ağustos 2013 arasında top-

lanmıştır. Bu kapsamda, Aralık ayında alanda veri toplanmaya başlanmış, fakat 

sezonun karsız geçmesi nedeniyle istenilen seviyeye ulaşılamamış, veri toplama 

işlemi bir çevrimiçi (www.skiciyiz.biz) platform üzerinden sürdürülmüştür. Veri 

toplama çalışmaları, bu çalışmanın temelini oluşturan doktora tezi için yeterli ör-

nekleme (n=554) ulaşıldığında tamamlanmıştır. Elde edilen bu örneklem üzerinde 

yapılan inceleme, örneklem içindeki 391 kişinin Erciyes’te deneyim yaşadığını 

göstermiştir. 

Analizler: Çalışmada temel olarak, Martilla ve James (1977) tarafından geliştiri-

len önem-performans analizi üzerinde durulmuştur. Bu analizle, performans de-

ğerlendirmesine konu olan maddelere atfedilen önem ve performans değerleri 

çerçevesinde, maddelerin dört çeyreğe dağıldığı bir matris elde edilir. Martilla ve 

James (1977), hem önem hem performans değerlerinin yüksek olduğu çeyreği “iyi 

çalışmaya devam et”, önem değerlerinin yüksek performans değerlerinin düşük 

olduğu çeyreği “buraya konsantre ol”, hem önem hem performans değerlerinin 

düşük olduğu çeyreği “düşük öncelikler”, önem değerinin düşük performans değe-

rinin yüksek olduğu çeyreği ise “olası aşırılıklar” şeklide değerlendirmiştir (Şekil 1). 

 

 
 

Şekil 1. Martilla ve James’in önem-performans matrisi 

Kaynak: Martilla ve James (1977) 
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Önem ve performans değerlerinin neye göre yüksek, neye göre düşük olarak de-

ğerlendirildiği, yani çeyreklerin kesişim noktasının matriste nerede olması gerek-

tiği konusunda iki yaklaşım söz konusudur. Bunlardan ilki, ölçek merkezli yakla-

şımdır. Bu yaklaşımda matris, önem ve performans ölçeklerinin orta değerine göre 

(örneğin; 5 aşamalı ölçekte, 3 değeri) dörde ayrılır. Bu yaklaşımın sakıncası, katı-

lımcıların önem ölçeklerindeki maddelere genel olarak yüksek değerler atfetme 

eğiliminden kaynaklanmaktadır. Çünkü bu durumda, maddelerin büyük çoğunlu-

ğunun “iyi çalışmaya devam et” ve/veya “buraya konsantre ol” çeyreklerine dağı-

lımı söz konusudur. İkinci yaklaşım ise veri merkezli yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, 

elde edilen önem ve performans verilerinin ortalaması dikkate alınmaktadır. Bu 

sayede, incelenen ürünün/hizmetin performansının değerlendirmesi, kendi per-

formans ortalaması çerçevesinde yapılabilmektedir (Albayrak ve Caber 2011; Ba-

con, 2003). Bu çalışmada, veri merkezli yaklaşım benimsenmiştir. Dolayısıyla, mat-

riste maddelerin çeyreklere dağılımında, maddelere atfedilen performans değerle-

rinin ortalaması (3.243) ve önem değerlerinin ortalaması (4.071) belirleyici ol-

muştur. Ayrıca, önem-performans analizi anlamlılık değerlerini göstermediği için, 

önem ve performans değerleri arasındaki farkların anlamlılığını ortaya koyan one-

sample t-teste de başvurulmuştur. Bunun dışında, genel memnuniyete en fazla etki 

eden destinasyon özelliklerini belirlemek amacıyla da, çoklu doğrusal regresyon 

analizi yapılmıştır. 

BULGULAR 

Önem-Performans Analizi Bulguları 

Önem-performans analizi sonucunda Şekil 2’de görülen matris elde edilmiştir. 

Matris incelendiğinde, 31 maddenin 15’inin “iyi çalışmaya devam et” çeyreğinde 

yer aldığı görülmektedir. Bu kapsamda, Erciyes’in belirlenen destinasyon özellikle-

rinin yarısına yakınında iyi çalıştığı söylenebilir. Erciyes’in “iyi çalıştığı” bu madde-

ler arasında; yiyecek-içecek fiyatları, konaklama fiyatları, lift bileti fiyatları ve öde-

nen para karşılığı alınan değer gibi fiyatla ilgili maddelerin yer alması dikkat çeki-

cidir. Çünkü kış turizmi destinasyonları genelde pahalı olmalarıyla bilinir ve bu 

kapsamda ilgili destinasyonlara önemli eleştiriler yöneltilir. Ziyaretçilerde böyle 

bir algı yaratılmış olması, Erciyes için önemli bir gelişmedir. Matrisin “iyi çalışmaya 

devam et” kısmında ayrıca; kayak pistlerinin çeşitliliği, kar güvenirliği, kar kalitesi, 

lift sayısının yeterli olması, liftlerin hızı, liftlerdeki kuyrukların durumu, pistlerin aşırı 

kalabalık olmaması gibi kayakla birinci dereceden ilgili maddelerin bulunması da 

önemlidir. Bu durum, Erciyes’te, kayak destinasyonları açısından en önemli konu 

olan kayak unsurlarının, iyi fiyatlarla sunulduğu şeklinde bir algının varlığına işa-

ret etmektedir. Yalnız, liftlerdeki kuyrukların durumu maddesi kritik bir maddedir. 

Çünkü “buraya konsantre ol” çizgisiyle temas halindedir. Dolayısıyla, kuyrukların 
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artması durumunda bu maddenin yoğunlaşılması gereken konular arasına gireceği 

düşünülmektedir. Ulaşım kolaylığı, emniyet ve ilkyardım gibi kış turizmi destinas-

yonları açısından kritik maddeler de yine “iyi çalışmaya devam et” kısmında bu-

lunmaktadır. Bu bulgu, Erciyes açısından oldukça pozitif bir değerlendirmeye işa-

ret etmektedir. Çünkü kayak merkezleri, coğrafi yapıları gereği çoğu zaman ulaşıl-

ması zor destinasyonlardır. Ayrıca, kayak destinasyonlarında zaman zaman kala-

balıktan kaynaklı bazı emniyet sorunları ve kayak sporunun yapısı gereği bazı 

sakatlanmalar da yaşanabimektedir. 

 

 
Şekil 2. Erciyes’in önem-performans matrisi 

 

Önem-performans matrisinde “iyi çalışmaya devam et” çeyreğinden sonra, en 

fazla sayıda maddenin (11 madde) konumlandığı çeyrek “düşük öncelikler”dir. 

Gece eğlenceleri, kayak sonrası etkinlikler, konaklama tesislerinin çeşitliliği, çocuklar 

için sunulan olanaklar, sahip olduğu imaj, kiralanan kayak malzemesinin kalitesi, 

doğal manzara güzelliği, konaklama tesislerinin kalitesi ve alışveriş olanakları mad-

deleri bu kısımda yer almaktadır. Bu maddelerden yiyecek içecek olanakları, “bura-

ya konsantre ol” çizgisine; konaklama tesislerinin kalitesi ise “olası aşırılıklar” çizgi-

sine yakındır. Bu kapsamda, destinasyon yöneticilerinin kritik durumda olan bu 

maddelerden özellikle yiyecek içecek olanaklarına nispeten daha fazla öncelik 

vermeleri gerektiği ifade edilebilir. Çünkü bu çeyrekte bulunan maddeler arasında 
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en önemli görüleni yiyecek içecek olanaklarıdır ve bu maddenin “buraya konsantre 

ol” çeyreğine geçme olasılığı yüksektir.  

“Düşük öncelikler” çeyreğindeki tüm maddeler incelendiğinde; önemli bir bölü-

münün (konaklama tesislerinin kalitesi ve çeşitliliği, gece eğlencesi, kayak sonrası 

etkinlikler, doğal manzara güzelliği, imaj) turizm üstyapısı ve turizm olanaklarına 

ilişkin unsular olduğu görülmektedir. Çocuklar için sunulan kayak olanakları ve 

kayak malzemelerinin kalitesi ise kayakla ikinci dereceden ilgili (kayak destek 

unsurları) konulardır. Bu bağlamda, ziyaretçilerin turizm ve kayak destek unsurla-

rı konularında Erciyes’in performansını zayıf buldukları, ancak ortaya konacak 

iyileştirmelerin önceliğinin olmadığını düşündükleri ifade edilebilir. Çünkü ziya-

retçiler bu maddeler çerçevesinde Erciyes’e, düşük puanlar atfetmekle birlikte; bu 

maddelerin önem düzeyini de nispeten düşük bulmuşlardır. Ziyaretçilerin öncelikli 

olarak iyileştirilmesini beklediği konular ise “buraya konsantre ol” kısmında yer 

almaktadır.  

Şekil 2’deki önem-performans matrisinin “buraya konsantre ol” kısmında; güven-

lik, doğal çevrenin korunması ve kayak merkezinde sunulan hizmetlerin kalitesi ol-

mak üzere, sadece üç madde yer almaktadır. Matrisin bu çeyreğinde az sayıda 

madde olması, Erciyes açısından pozitif yönlü bir bulgudur. Güvenlik; son yıllarda 

Türkiye’de ve dünyada yaşanan bazı ölümlü kazalardan da anlaşılacağı üzere, ka-

yak merkezlerindeki en önemli konularından biridir. Katılımcıların da yüksek 

önem atfettikleri bu konuda, Erciyes’e düşük performans atfedilmesi, destinasyon 

açısından önemli bir eksiklik olarak görülebilir. Aynı şekilde, doğal çevrenin ko-

runması da şehrin rutininden kaçıp doğayla iç içe olmak isteyen kayak turistleri 

açısından oldukça önemlidir. Çünkü turizmin geliştiği bölgelerde doğal çevrede 

bazı tahribatların oluştuğu sıklıkla görülmektedir. Kayak destinasyonları da, tu-

rizm üstyapısı unsurları ve mekanik tesis yatırımları gibi gelişmeler çerçevesinde, 

doğal yapıda bazı bozulmaların yaşandığı destinasyonlardır. Erciyes, zirvesi 3917 

metre olan, kayak alanları 2150-3000 metre aralığında olan ve dolayısıyla bitki 

örtüsü yetişmesi pek mümkün olmayan bir destinasyondur. Dolayısıyla, bu bulgu-

nun ortaya çıkmasını, katılımcıların bu maddeyi doğal manzara güzelliği maddesiy-

le paralel değerlendirmesiyle veya bölgenin ağaçsızlığının yükseklikten kaynak-

landığını bilmemeleriyle açıklamak mümkündür. Gerek güvenlik maddesi açısın-

dan gerekse doğal çevrenin korunması maddesi açısından matriste dikkat edilmesi 

gereken nokta, bu iki maddenin de “iyi çalışmaya devam et” çizgisine oldukça yakın 

konumda bulunuyor olmasıdır. Bu durum, bahsi geçen iki maddenin de, eksiklikle-

rin tamamlaması ve gerekli imaj yönetimi çalışmalarının yapılmasıyla, iyi çalışılan 

konular arasına gireceğini göstermektedir. Kayak merkezinde sunulan hizmetlerin 

kalitesi maddesi ise “iyi çalışmaya devam et” çizgisine nispeten daha uzaktadır. 

Dolayısıyla, Erciyes’in bu konuya daha fazla “konsantre olması” gerektiği söylene-
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bilir. Çünkü kayak merkezi hizmetleri, insanların çoğu destinasyonda yüksek be-

deller ödeyerek yararlandıkları hizmetlerdir ve dolayısıyla kalite beklentileri de 

yüksektir. Bir kayak merkezindeki genel hizmet kalitesi algısı ise konaklama hiz-

metleri, yiyecek-içecek hizmetleri, pist hizmetleri ve destek hizmetlerde görevli 

kişilerin ortak çabasıyla sağlanabilmektedir. Bu bağlamda, Erciyes’te bütünleşik 

destinasyon ürünün ortaya çıkmasında görev olan tüm kesimlerin, hizmet kalitesi 

konusunda daha etkili çalışmalar yapmaları gerektiğini söylemek mümkündür. 

Matrisin “olası aşırılıklar” kısmında ise destinasyon hakkında bilgi sağlama ve ka-

yak ekipmanı kiralama fiyatları maddeleri bulunmaktadır. Matrisin bu çeyreğinde 

yer alan maddeler, destinasyon önem ortalamasının (4.071) altında önem atfedi-

len, buna karşın destinasyon performans ortalamasının (3.243) üstünde perfor-

mans atfedilen maddelerdir. Martilla ve James (1977), bu konularda hizmet sağla-

yıcının gereğinden fazla zaman, efor ve para sarf etme ihtimali bulunduğunu ve bu 

maddelerin iyi incelenip gereksiz konulardaki sarfların diğer alanlara (özellikle 

“buraya konsantre ol” kısmına) aktarılmasını önermektedir. Erciyes’in aşırılıkları 

arasında görülen bilgi sağlama konusunun, aşırılık içeren bir konu olduğunu ifade 

etmek zordur. Çünkü insanlar kayak merkezlerini, sağladıkları kar kalınlıkları, 

hava koşulları vb. konulardaki bilgiler doğrultusunda tercih etmekte, bu konularda 

anlık bilgi aktarımı beklemektedirler. Kayak ekipmanı kiralama fiyatları açısından 

da benzer yorumlar yapılabilir. Yalnız, fiyat maddelerini, kalite maddeleriyle birlik-

te değerlendirmekte fayda vardır. Çünkü hizmetlerin fiyatının, pazar ortalamasının 

çok altında olduğu durumlarda tüketiciler, bu hizmetlerin aynı zamanda kalitesiz 

olduklarını da düşünebilirler. Kayak ekipmanı kiralama örneğinde de, benzer bir 

durum olduğu ifade edilebilir. Zira ziyaretçiler kiralanan kayak malzemelerinin 

kalitesini düşük bulmakta (düşük öncelikler), bu malzemelerin fiyatını ise ortala-

manın üstünde kalacak şekilde ucuz bulmaktadır. 

Önem-performans matrisi, ilgili değerleri görselleştirme açısından oldukça 

önemli bir araçtır. Ancak önem ve performans değerleri ile bu değerler arasındaki 

farkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını göstermemektedir. Bu bağ-

lamda, çalışmada 31 madde için atfedilen önem ve performans değerleri arasında-

ki farkların anlamlılıklarını ortaya koyan one sample t-test uygulanmış ve bulgular 

Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Erciyes’in önem-performans tablosu 

Maddeler ve önem-performans kategorileri Değerler 

İyi çalışmaya devam et Önem  Performans  Fark  
Farkın 
anlamlılığı 

20. Liftler önündeki kuyruklarının durumu 4.607 3.250 1.357 
.000* 

24. İlk yardım olanakları 4.485 3.322 1.163 
.000* 

12. Emniyet (asayiş) 4.365 3.384 0.981 
.000* 

28. Konaklama fiyatları 4.452 3.439 1.013 
.000* 

4. Kar güvenirliği 4.727 3.453 1.274 
.000* 

23. Aşırı kalabalık olmaması 4.388 3.473 0.915 
.000* 

14. Kayak pistlerinin bakımı 4.666 3.477 1.189 
.000* 

29. Yiyecek-içecek fiyatları 4.273 3.509 0.764 
.000* 

27. Ödenen para karşılığında alınan değer 4.630 3.534 1.096 
.000* 

19. Liftlerin hızı 4.293 3.619 0.674 
.000* 

16. Lift sayısının yeterli olması 4.730 3.655 1.075 
.000* 

3. Ulaşım olanakları 4.551 3.662 0.889 
.000* 

5. Kar kalitesi 4.375 3.666 0.709 
.000* 

31. Lift biletlerinin fiyatları 4.592 3.885 0.707 
.000* 

6. Kayak pistlerinin çeşitliliği 4.574 4.119 0.455 
.000* 

Buraya konsantre ol    
 

22. Kayak merkezinde sunulan hizmetlerin kalitesi 4.260 3.101 1.159 
.000* 

11. Güvenlik (kaza önlemleri) 4.533 3.193 1.340 
.000* 

9. Doğal çevrenin korunması 4.270 3.213 1.057 
.000* 

Düşük öncelik    
 

7. Gece eğlenceleri 2.875 1.805 1.070 
.000* 

8. Kayak sonrası etkinlikler 3.151 2.078 1.073 
.000* 

26. Alışveriş olanakları 2.548 2.534 0.014 
.697** 

2. Konaklama tesislerinin çeşitliliği 3.773 2.805 0.968 
.000* 

18. Çocuklar için sunulan kayak olanakları 3.402 2.937 0.465 
.000* 

17. Kiralanan kayak malzemelerinin kalitesi 3.717 2.944 0.773 
.000* 

21. Sahip olduğu imaj 3.497 3.109 0.388 
.000* 

15. Verilen kayak eğitiminin niteliği 3.490 3.058 0.432 
.000* 

25. Doğal manzara güzelliği 3.579 3.123 0.456 
.000* 

1. Konaklama tesislerinin kalitesi 3.834 3.212 0.622 
.000* 
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13. Yiyecek içecek olanakları 4.059 3.036 1.023 
.000* 

Olası aşırılıklar    
 

30. Kayak ekipmanı kiralama fiyatları 3.628 3.635 -0.007 
.777** 

10. Destinasyon hakkında bilgi sağlama olanakları 3.867 3.313 0.554 
.000* 

*0,5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. 

**0,5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamsızdır. 

 

Tablo incelendiğinde, önem derecesi en yüksek maddeler arasında; sırasıyla lift 

sayısının yeterli olması, kar güvenirliği, kayak pistlerinin bakımı, ödenen para karşı-

lığı alınan değer, liftlerdeki kuyruklar, lift biletlerinin fiyatları ve kayak pistlerinin 

çeşitliliği gibi maddelerin bulunduğu görülmektedir. Bu durum, ziyaretçiler açısın-

dan; kar, pist, lift gibi kayak unsurları ve fiyat konusunun öncelikli konular oldu-

ğunu göstermektedir. Önem düzeyi en düşük maddeler ise düşükten yükseğe doğ-

ru; alışveriş olanakları, gece eğlenceleri, kayak sonrası etkinlikler, çocuklar için sunu-

lan kayak olanakları, verilen kayak eğitiminin niteliği ve doğal manzara güzelliği 

şeklinde sıralanmaktadır. Bu bağlamda, ziyaretçilerin, kayak sporu ve turizm ola-

nakları açısından yararlanılması elzem olmayan konulara, nispeten daha düşük 

önem verdikleri ifade edilebilir. Çünkü gece eğlencesi, kayak sonrası etkinlik veya 

kayak eğitimi konuları, kayak merkezi ziyaretçilerinin yararlanmak zorunda olduk-

ları hizmetler değildir.  

Erciyes’e atfedilen performans değerlerine bakıldığında ise kayak pistlerinin çe-

şitliliği, ödenen para karşılığında alınan değer, liftlerin hızı, lift sayısının yeterli ol-

ması, ulaşım olanakları, kar kalitesi, lift biletlerinin fiyatları maddelerinin en yüksek 

performans değerlerine sahip maddeler olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, Erci-

yes ziyaretçilerinin ulaşım, kayak olanakları ve bu olanaklara uygulanan fiyat poli-

tikasından memnun oldukları görülmektedir. En düşük performans değerleri ise 

sırasıyla; gece eğlenceleri, kayak sonrası etkinlikler, alışveriş olanakları, konaklama 

tesislerinin çeşitliliği, çocuklar için sunulan kayak olanakları, kiralanan kayak mal-

zemelerinin kalitesi maddelerinde görülmektedir. Bu maddeler genel olarak turizm 

üstyapısı ve ikinci dereceden kayakla ilgili konuları ifade etmektedir. 

Tablo 2’de yer alan farkların anlamlılıkları incelendiğinde; sadece alışveriş ola-

nakları ve kayak ekipmanı kiralama fiyatları maddelerindeki önem ve performans 

değerleri arasındaki farkın anlamsız olduğu görülmektedir. Bu maddelerde farkla-

rın anlamsız olması, olumsuz bir durumu ifade etmemektedir. Bilakis, bu madde-

lerde Erciyes’in tam beklentiler düzeyinde performans sergilediğini göstermekte-

dir. Çünkü bu konulardaki önem ve performans değerleri, birbirine istatistiksel 

olarak anlamlı bir şekilde yakındır. Yani kayak ekipmanı kiralama fiyatlarında 

herhangi bir aşırılık söz konusu değildir ve alışveriş olanaklarına düşük de olsa 
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öncelik verilmesine gerek yoktur. Çünkü bu konularda beklentiler düşüktür ve 

Erciyes bu düşük beklentileri karşılayabilmektedir. 

Genel Memnuniyet Değerlendirmesi 

Çalışmada ziyaretçilerin genel memnuniyet durumları, tekrar ziyaret eğilimleri ve 

önerme eğilimleri de ölçülmüştür. Bulgular, Erciyes’e bu üç konuda atfedilen orta-

lamaların oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Beşli Likert tipi ölçek kapsa-

mında, ziyaretçilerin Erciyes’ten duydukları genel memnuniyet düzeyleri 3.698, 

tekrar ziyaret eğilimleri 3.964 ve tanıdıklara önerme eğilimleri 3.948’dir. Bu du-

rum, Erciyes’te ortaya konan gelişmelerin/yatırımların ziyaretçilerde karşılığını 

bulduğu şeklide yorumlanabilir.  

Genel memnuniyete en fazla hangi destinasyon özelliklerinin etki ettiğini belir-

lemek de, destinasyonun performans analizi açısından önemlidir. Bu çerçevede 

çalışmada çoklu doğrusal regresyon analizine başvurulmuştur. Analizler, 31 mad-

deden beşinin genel memnuniyete yaptığı etkinin istatistiksel olarak anlamlı oldu-

ğunu göstermektedir. Tablo 3, bu analizden elde edilen, istatistiki açıdan anlamlı 

bulguları göstermektedir. 

 
Tablo 3. Çoklu doğru regresyon analizi bulguları   

Bağımsız değişkenler 

Bağımlı değişken (genel memnuniyet) 

B Std. Hata Beta t Anlamlılık 

Sabit 0.599 0.216 - 2.772 .006 

Ulaşım olanakları 0.091 0.040 0.109 2.284 .023 

Kar kalitesi 0.121 0.049 0.120 2.437 .015 

Güvenlik 0.104 0.050 0.127 2.09 .037 

Ödenen para karşılığı alınan değer 0.198 0.048 0.249 4.131 .000 

Konaklama fiyatları 0.097 0.047 0.115 2.064 .040 

N=391;     R2=0.550;      Düzeltilmiş R2=0.511;       F=14.099;        P=.000 

 

Tablo 3’teki beta değerleri ve parametre değerlerinden de anlaşılacağı üzere, Er-

ciyes’ten duyulan memnuniyet üzerinde en fazla etkili olan destinasyon özelliği 

ödenen para karşılığı alınan değerdir. Çünkü parametre değerlerine göre; ödenen 

para karşılığı alınan değerdeki bir birimli artış, genel memnuniyet üzerinde 0.198 

birimlik artışa neden olmaktadır ve Beta sütunu da bu maddenin en önemli madde 

olduğunu göstermektedir. Diğer maddeler arasındaki etki sıralaması ise güvenlik, 

kar kalitesi, konaklama fiyatları ve ulaşım olanakları şeklindedir. Özetle, ödenen 

para karşılığı alınan değer başta olmak üzere; tabloda yer alan beş destinasyon 



VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi 

 

220 

özelliği Erciyes’ten duyulan genel memnuniyet üzerinde istatistiksel olarak anlamlı 

şekilde etkilidir. Dolayısıyla, çok eski bir destinasyon olmasına rağmen yükseliş 

hamlesini yeni yakalayan Erciyes’in gelişimi açısından, destinasyon yöneticilerinin 

bu konular üzerinde önemle durması faydalı olabilir. 

SONUÇ 

Bu çalışma, araştırmacıların “Türkiye’de kış turizmi destinasyonlarının rekabetçi 

konumlandırması” başlıklı tamamlanmamış doktora tezinin Erciyes’le ilgili kıs-

mından yararlanılarak hazırlanmıştır. Çalışmanın temel amacı, özellikle son yıllar-

daki yatırım ve destinasyon yönetimi hamleleriyle önemli bir gelişim hamlesi yaka-

layan Erciyes’in ziyaretçi algıları çerçevesindeki performansını ortaya koymaktır. 

Bu amaçla çalışmada, temel olarak önem-performans analizinden yararlanılmıştır. 

Ayrıca, destinasyondan duyulan genel memnuniyete en fazla etki eden destinasyon 

özelliklerinin belirlenmesi amacıyla çoklu doğrusal regresyon analizi de yapılmıştır.   

Erciyes’in performansına ilişkin sonuçlara bakıldığında; mekanik tesisler, kar ka-

litesi, pist olanakları gibi kayak sporu ve turizmiyle birinci dereceden ilgili konu-

larda ve fiyat konularında Erciyes’in olumlu performans gösterdiği görülmektedir. 

Ayrıca; ulaşım, emniyet, ilkyardım gibi konularda da Erciyes’in performansı olumlu 

yönde değerlendirilmektedir. Erciyes’in destinasyon yönetim örgütü olan Erciyes 

AŞ.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da, Erciyes’in üstünlükleri ara-

sında; uzunluğu 102 km’yi bulun pistlerini, saatte 25000 kişiyi taşıyan mekanik 

tesislerini, suni karlama olanaklarını, Kayseri şehir merkezi ve havaalanına ulaşım 

kolaylığını ve Alplerdekine benzer pist sistemini göstermekte, gelişim sürecinin 

devam ettiğine vurgu yapmaktadır (Cıngı 2014a; Cıngı, 2014b). İyi çalışılan madde 

sayısı anlamında bakıldığında ise Erciyes’in 31 maddeden 15’inde “iyi çalıştığı”; 

hatta önem düzeyi dikkate alınmadan bakıldığında, yani olası aşırılıklar da eklen-

diğinde, 17 maddede iyi çalışıldığı görülmektedir. Bu kapsamda, değerlendirme 

kriterlerinin yarısından fazlasında Erciyes’in başarılı bulunduğu görülmektedir ki, 

bu kriterlerin 15’inin önem düzeyi oldukça yüksektir. Bu bulgu, Erciyes’in desti-

nasyon yöneticilerine bahsi geçen konulardaki mevcut iyi çalışmaları sürdürmeleri 

gerektiğini göstermektedir. 

Erciyes’in performans değerlerinin düşük olduğu madde sayısı ise 14’tür. Bu 

maddelerden sadece üçünün önem düzeyi, önem ortalamasının üzerindedir (“bu-

raya konsantre ol” çeyreğindeki maddeler). Erciyes’in iyileştirme çalışmalarına 

öncelik vermesi gerektiği düşünülen bu konular arasında; güvenlik, doğal çevrenin 

korunması ve genel hizmet kalitesi bulunmaktadır. Hizmet kalitesi konusunda 

belirgin bir performans düşüklüğü söz konusu iken; güvenlik ve doğal çevrenin 

korunması maddeleri kapsamındaki performans algıları daha iyi durumdadır. 

Çünkü bu iki madde matrisin “iyi çalışmaya devam et” çeyreği çizgisine oldukça 
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yakındır. Yani bazı küçük yönetim ve pazarlama çalışmalarıyla, bu maddelere iliş-

kin olumsuz algıların düzeltilmesi daha kolaydır. Ancak hizmet kalitesi konusunda 

Erciyes’in destinasyon ürününü oluşturan tüm çevrelerin (Erciyes A.Ş., otel işlet-

meleri, yiyecek-içecek işletmeleri, kayak odaları vb.) daha etkili çalışmaları ve ge-

rekli imaj yönetimi faaliyetlerini sürdürmeleri gerekmektedir. Erciyes A.Ş. Pist 

Güvenlik ve Düzenleme Müdürü M. Sebati Ataman’ın açıklamaları da, özellikle 

güvenlik konusunda gerekli adımların atılmaya başlandığını göstermektedir (Ata-

man 2014): 

 “… Dünyanın en gelişmiş kayak merkezlerinde alınan pist güvenlik önlemlerini Erci-

yes’te uygulamak amacı ile Andora’da faaliyet gösteren PGI şirketinden bir yıl bo-

yunca danışmanlık ve pist güvenlik eğitimi alınmış ve Erciyes A.Ş. bünyesinde ‘Pist 

Güvenlik ve Düzenleme Müdürlüğü’ kurulmuştur. Pist Güvenlik ve Düzenleme Mü-

dürlüğü, içinde bir dağcılık antrenörü, iki kayak antrenörü, dört profesyonel dağcı ile 

birlikte tamamı profesyonel kayakçı olan 20 personelden oluşmaktadır. Pist güvenlik 

hizmetleri tüm yıl devam eden faaliyetler bütünüdür. Bu nedenle, 102 kilometreyi 

bulan pistlerimizde güvenliğin tam olarak sağlanması amacıyla, yaz aylarında pist 

işaretleme, yön bulma tabelaları dikme işlemlerinin yanı sıra, pistlerde tehlike oluş-

turacak büyük kaya ve taşların temizliği yapılmaktadır. Sezon başlamadan önce ise 

daha önceden tespit edilmiş olan, tehlike arz eden noktalara, tehlike derecesine göre 

FIS (Uluslararası Kayak Federasyonu) onaylı güvenlik malzemelerinden oluşan A, B, 

C tipi ağların montajı yapılmaktadır.” 

Erciyes’in performansının düşük bulunduğu maddelerin geri kalanı (11 madde) ise 

önem düzeyi düşük maddelerin toplandığı “düşük öncelikler” çeyreğinde bulun-

maktadır. Bu maddeler genel olarak, turizm üstyapısı ve kayak destek unsurlarıyla 

ilgilidir. Bu bağlamda, Erciyes’ten konaklama tesislerinin çeşitliliği-kalitesi, gece 

eğlenceleri, kayak sonrası etkinlikler, alışveriş olanakları gibi turizm olanakları ile 

kiralanan kayak malzemelerinin kalitesi ve çocuklar için sunulan kayak olanakları 

gibi kayak sporuyla ikinci dereceden ilgili (yararlanılması elzem olmadıkları için) 

konularda, öncelikli olmamakla birlikte, iyileştirme beklendiği görülmektedir. Bu 

konular arasında önceliği en yüksek olan ise, “buraya konsantre ol” çizgisine yakın 

madde olan yiyecek olanaklarıdır. Bu kapsamda Erciyes’te, yiyecek içecek başta 

olmak üzere, bahsi geçen konularda zaman içinde geliştirme çabalarının ortaya 

konmasının, algılanan destinasyon performansı açısından etkili olacağı ifade edile-

bilir. Hâlihazırda beş otel ve birkaç kafe-restoranla sınırlı olan turizm üstyapısı 

kapsamında Murat Cahid Cıngı’nın (2014a) değerlendirmelerine bakıldığında, 

turizm üstyapısı anlamında da Erciyes’in gelişim seyrinde olduğu görülmektedir: 
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“Oteller, konuklar açısından olmazsa olmaz. Bu konu ile ilgili biliyorsunuz, Büyükşe-

hir Belediyemiz iki yıl kadar önce bir dağ köyü oluşturdu. 17 tane butik otel, dört ta-

ne yıldızlı otel için arsa satışı başladı. Bir kısmı da önümüzdeki sezon sona erecek. 

İnşaat çalışmaları bittikten sonra sezonda 6 bin yatak kapasitesine sahip bir konak-

lama imkânı bekliyoruz… Çalışmalar bu hızla devam ederse, üç yıl içerisinde Erciyes 

Dağı’nda, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin de demeçle-

rinde vurguladığı gibi, konaklama adına büyük bir potansiyel elde edeceğiz.”    

Erciyes’in önem-performans analizi kapsamında ortaya çıkan olumlu performans 

değerlendirmeleri; genel memnuniyet, tekrar ziyaret ve önerme eğilimine de yan-

sımaktadır. Çünkü bu üç konuda da, (özellikle tekrar ziyaret ve önerme) Erciyes’e 

atfedilen ortalamalar 4.00’e yakındır. Genel memnuniyet üzerinde en fazla etkisi 

olan destinasyon özellikleri ise, başta ödenen para karşılığı alınan değer olmak 

üzere; güvenlik, kar kalitesi, konaklama fiyatları ve ulaşım olanaklarıdır. Erciyes’in 

destinasyon yöneticilerinin bu konular üzerine özellikle eğilmeleri önemli görül-

mektedir. Bu kapsamda iyi çalışılan ulaşım, konaklama fiyatları, kar kalitesi ve 

ödenen para karşılığı alınan değer maddelerindeki mevcut çalışmaların sürdürül-

mesi; destinasyon performans ortalamasına yakın olmakla birlikte, değerlerin 

nispeten daha düşük olduğu güvenlik konusunda ise gerekli iyileştirme ve imaj 

yönetimi çalışmalarının yapılması önerilmektedir. 
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ÖZ 

Ev turizminin Eskişehir özelinde araştırılmasını konu edinen bu çalışmanın amacı, Eskişe-
hir’de şehir tatil evlerinin yapısını araştırmak, bu konutlara farkındalık yaratmak, mevcut 
durumu ve gelişim potansiyelini analiz ederek çeşitli politikalar etrafında sağlıklı bir gelişim 
önerisinde bulunmaktır. Bu amaca yönelik olarak çalışmada, Eskişehir’in ev turizmi sektö-
ründe avantajlı ve dezavantajlı olduğu yönleri, bu sektördeki mevcut fırsatları ve tehditleri 
ortaya çıkarmak için SWOT analizi kullanılmıştır. Çalışma, Eskişehir’deki ev turizmi sektö-
ründe baskın konaklama işletmeleri olan apartlar ve rezidanslara ilişkin gereken düzenle-
meler hakkında önemli veriler sunmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Ev turizmi, şehir tatil evi, Eskişehir. 

 

 

GİRİŞ  

Ev Turizmi, ikincil konutların değişimi ve gelişimi ile ortaya çıkmış konaklama 

tesislerini kullanan bir sektördür. Bu tesisler geçmişte, ekonomik olarak sıkıntı 

çeken insanların tatil yapma ihtiyaçlarına yönelik olarak hizmet vermiştir. Fakat 

günümüzde, talep edenlerin beklentileri ve motivasyonları değişmiş, gelir durum-

ları giderek daha iyi hale gelmiştir. Ev turizmine hizmet veren konaklama birimle-

ri, bu talebi karşılayabilmek adına oldukça iyi donanımlıdırlar.  

Farklı ülkelerde, farklı şekillerde adlandırılan tatil evleri, çeşitli kriterlere göre 

sınıflandırılmaktadır. Bu sayede terminoloji açısından yaşanan karmaşıklığın önü-

ne geçilmekte ve ortak bir zemin oluşturulabilmektedir. Çoğunlukla kıyı şeritlerin-

de yoğunlaşan tatil evleri, bulundukları yere göre sınıflandırıldığında sahil tatil evi 

ve şehir tatil evi olarak ikiye ayrılmaktadır. Çalışma kapsamında incelenecek Eski-
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şehir ilindeki tatil evleri, şehir tatil evi kategorisinde değerlendirilmektedir. Bura-

da vurgulanması gereken husus, her bir destinasyonun kendine has yapısına göre 

baskın konaklama türleri içerdiğidir. Örneğin kıyı illerinde bunlar sahil evleri iken, 

bir başka destinasyonda yayla evleri, dağ evleri olabilmektedir. Eskişehir’de ise 

baskın türlerin apart ve rezidanslar olduğu söylenebilmektedir. 

Eskişehir, ev turizmi sektörü için oldukça uygun bir ildir. Ev turizmini talep eden 

turistler, çoğunlukla iş amaçlı seyahat edenler ve öğrencilerdir. Eskişehir’in, bu 

talebe karşılık arz kaynağı anlamında, tam olarak sayısı bilinmemekle birlikte, 

yeterince tesise sahip olduğu gözlemlenmektedir. Uygulama bakımından, kısmen 

doğru şekilde yapanlar ve yasal boşluğu kötüye kullananlar şeklinde iki kesimin 

olduğu açıkça görülmektedir. 

Türkiye’de ev turizmi algısı, henüz oluşmaya başlamıştır. Ev turizminin yaşadığı 

sorunları çözmek için çeşitli kurum ve kuruluşlar oluşturulmuştur. Bu tür oluşum-

lar, ev turizminin sektörel gelişimde daha planlı ve kontrollü olmasını sağlamakta-

dır. Nitekim gelişimin takip edilmesinde ve pazarın tahmininde en önemli unsur 

olan istatistiksel verilerin eksikliğini gören TÜRSAB Ev Komitesi, bu konuda bir 

çalışma başlatarak çeşitli iller bazında gerekli verilere ulaşmayı hedeflemektedir. 

Eskişehir’de daha önce ev turizmine eleştirel bir gözle bakılmaması yönünden bu 

çalışmanın özgün nitelikte olacağı varsayılmaktadır. Türkiye’de de yeniden trend 

olan Ev Turizmi’ni, Eskişehir özelinde araştıran çalışmanın, güncel bir konu olu-

şuyla teorik ve pratik alanda dikkat çekeceği düşünülmektedir. Eskişehir’de şehir 

tatil evlerinin yapısını araştırma, bu konutlara farkındalık yaratma, mevcut duru-

mu ve gelişim potansiyelini analiz etme amaçları güdülmektedir. Elde edilen bulgu-

larla sektöre olduğu kadar literatüre de faydalı olacak çalışmanın, Eskişehir’de ev 

turizmine bilinirlik kazandırması beklenmektedir 

EV TURİZMİ KAVRAMI VE KAPSAMI 

Ev turizmi, “… kendi seyahatlerini düzenlemek isteyen gezginlere kısa dönemli ev 

kiralanmasıdır.”(Ev Turizmi nedir? Sektör ve gelişimi hakkında kısa bilgi…). Ev 

turizminde kullanılan ve tatil evleri şeklinde ifade edilen konaklama birimleri, 

doluluk oranı sınırlı olan bir dağ evi şeklinde olabileceği gibi tatil yapmak amacıyla 

ticari temelde kiralanan sıradan konutlar da olabilmektedirler. Tatil evlerini ve 

ikinci konutları birbirinden bağımsız olarak değerlendirmek mümkün değildir. 

Nitekim literatürde bu iki yapıyı ikinci evler (secondhomes) şeklinde çatı bir kav-

ramla tanımlayan çalışmalar bulunmaktadır (Gallent,Mace ve Tewdwr-Jones 2003: 

272).  Rekreasyon evleri (recreationalhomes), tatil evleri (vacationhomes), yaz 

evleri (summerhomes), sayfiye evleri (cottages) ve haftasonu evleri (weekendho-

mes) şeklinde değişik isimler verilen bu yapıların (Hall ve Müller 2004: 4-5) ter-
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minolojisi, farklı ülkelerde, farklı dillerde hatta aynı dilde bile değişiklik göstere-

bilmektedir (Nicod, Mungall ve Henwood 2007: 246). Bu nedenle, ikinci evleri 

çeşitli kriterlere göre kategorilere ayırmanın, ortak bir zemin oluşturmada faydalı 

olacağı düşünülmektedir. 

Hareketlilik bağlamında ele alındığında ikinci evler üçe ayrılmaktadır. Bunlar, 

hareketli olanlar (yelkenli gibi), yarı hareketli olanlar (römork evler, çadırlar, ka-

ravanlar gibi) ve hareketsiz olanlar (ikinci evler, apartmanlar gibi) şeklindedir 

(Newig 2000’den akt., Hall ve Müller 2004: 5). Baud-Bovy ve Lawson (1998: 18-

19) ise konaklama tesislerinin başlıca dokuz türü olduğunu ve bunlardan birinin 

de bireysel konutlar (individualhosing) olduğunu belirtmişlerdir. Apartmanları, 

villaları, dağ evlerini, dubleksleri ve evleri içine alan bu tür konaklama birimleri, 

ikinci konut olarak kullanılabilmekte ve uzun ya da kısa sürelerle kiralanabilmek-

tedir. Hoogendoorn, Mellett ve Visser’in (2005: 115), Marsden’den (1977) aktar-

dıkları bir başka sınıflamaya göre ise ikinci konutların dört tipi bulunmaktadır: 

1. Hafta sonları ya da tatil günlerinde, aileler ve konuklar tarafından herhangi bir 

ödeme yapmaksızın ziyaret edilen özel evler,  

2. Aralıklarla hizmet veren, özel tatil evleri olarak kullanılan fakat yüksek sezon-

da maliyetleri karşılamak için kiraya verilen ticari tatil evleri, 

3. Genellikle emeklilikte satın alınan fakat aynı esnada geçici ailevi kullanımdan 

farklı olarak ticari tatil evi şeklinde kiraya verilen özel tatil evleri, 

4. Bir yatırım olarak sahip olunan, genellikle bir acente tarafından yönetilen ve 

kiraya verilen ticari tatil evleri. 

Marsden (1977) tarafından yapılan bu sınıflamaya, aradan geçen kırk yıla rağ-

men hala birçok çalışmada yer verilmektedir (Gündüz 2003: 2-3; Bakırcı 2007: 17; 

Baltacı 2011: 7 vb.). Bu durumun, hem en kapsamlı sınıflandırma oluşundan hem 

de ikinci eve ilişkin tanımları içermesinden kaynaklandığı varsayılmaktadır (Hoo-

gendoorn 2010:  43).  

Bina özelliklerini ve mülkiyetlerini temel alan diğer bir sınıflandırma, ikinci ko-

nutları iki alt başlıkta incelenmektedir: tatil-ikinci konutlar ve turistik konutlar. 

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda yapı-

lan değişiklikler, tatil-ikinci konutların niteliklerini belirlemede kilit rol oynayan 

gelişmelerdir. 1980-2000 yılları arasında büyük bir gelişim gösteren tatil-ikinci 

konutlar,2003 yılı sonrasında konut kredi faizlerinin ve enflasyonun düşmesi, 

AB’ye uyum sürecinde 5444 sayılı Tapu Kanunu ile Avrupalıların Türkiye’de mülk 

sahibi olabilmesine olanak tanınması ile birlikte turistik konutları da bünyesine 

dâhil ederek çeşitlenmiştir. Turistik konutlar, tatil-ikinci konutlara göre daha fazla 

emlak yatırımı niteliği taşımaktadır. Bunun yanında bu iki yapının kullanım amaç-

ları, süreleri ve mimari özellikleri de değişim göstermektedir. Turistik konut sahip-
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leri, tatil yapma değil yatırım yapma güdüsüyle hareket etmektedirler. Bu konutla-

rın yatırım sahipleri ise tatil- ikinci konuttaki gibi yalnızca yerli yatırımcılardan 

değil aynı zamanda yabancı yatırımcılardan oluşabilmektedir. Turistik konutların 

beş tipi bulunmaktadır. Bunlar ikiz villalar, üç katlı villalar, iki ya da üç katlı villa-

lardan oluşmuş siteler, üç ya da dört katlı apartmanlar ve daire veya villa içinde 

yer alan yapılardır (Manisa ve Görgülü 2008: 71-72). 

Warnken, Russell ve Faulkner (2003: 158) tarafından Gold Coast (Avusturalya) 

üzerinde yapılan çalışma, buradaki konaklama tesislerinin gelişiminin beş aşama-

da gerçekleştiğini belirtmektedir. İkinci dünya savaşından önceki dönemde çadır-

ların, yatılı evlerin ve küçük otellerin bulunduğunu belirten yazarlar, ikinci dünya 

savaşından sonraki dönemde, yaz tatili evlerinin, tek katlı küçük motellerin ve iki-

üç katlı otellerin baş gösterdiğini ifade etmektedir. 1950-1960 yılları arasında çok 

katlı tatil apartman komplekslerinin, iki katlı motellerin ve çok katlı otellerin ön 

plana çıktığı, 1960-1970 yılları arasındaki ise 6-10 katlı tuğla ve beton apartman 

kompleksleri ve 10-20 katlı otellerin görüldüğü belirtilmektedir. 1980-1990 yılları 

arasında ise 20 kattan daha yüksek devre mülkler ve yine 20 katın üzerinde oteller 

belirmiştir. Avustralya örneğinden anlaşılacağı gibi her ülkede baskın olan konak-

lama türü, dönem dönem farklılaşabilmektedir.  

Ev turizminin avantajları konusunda, Mottiar’ın  (2006: 590-593) Dublin’de tatil 

evleri sahiplerinin ekonomik katkısını ve diğer turistlerden nasıl farklılaştığını 

araştıran çalışması, literatüre somut veriler kazandırmıştır. Söz konusu araştırma, 

kendin pişir kendin ye sisteminden dolayı tatil evi sahiplerinin en çok günlük har-

camayı bakkallarda yaptıklarını bunun da yerel kalkınmaya olumlu yönde etki 

ettiğini saptamıştır. Belirlenen sekiz konaklama türü arasında günlük harcama 

bakımından en son sırada yer alan tatil evleri, toplam ortalama kalış süresi diğer 

konaklama birimlerinden daha uzun olduğu için yerel ekonomiye daha fazla gelir 

bırakmaktadır. 

Ev turizminin avantajları olduğu kadar dezavantajları da söz konusudur. Bu du-

ruma örnek olarak, Birleşik Devletlerdeki kırsal kesim toplumlarında, rekreasyon 

evleri sahiplerinin iyi bir imajının olmaması gösterilebilir.  Mevsimlik ve devamlı 

sakinler arasında, yerel bağlılık, arazi kullanımındaki tutum ve ekonomik kalkınma 

bakımından kıyas yapılan çalışmada Green vd. (1996: 427), iki grup arasında belir-

gin farklılıklar tespit etmiştir. Çalışma sonucunda,  kalıcı sakinlerin yerel ekonomik 

kalkınma faaliyetlerini daha çok desteklediği ancak mevsimlik sakinlerin vakitleri-

nin çoğunu evlerinde geçirmelerinden dolayı arazi kullanımındaki kontrollerinin 

az olduğu saptamıştır. Benzer şekilde Gottlieb (2013: 4), kısa süreli konaklamalarla 

ilgili kanunları incelediği çalışmasında, “iyi vatandaşlık” kavramına değinmektedir 

ve Amerika’da kısa vadeli süreksiz yerleşimcilerin tercih ettiği tatil beldesindeki 
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meskenlerin, konut toplulukları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu ve 

düzenleme gerektirdiğini ileri sürmektedir. 

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, ortak bir mülkiyete bağlı olarak çoklu 

sahiplilik ve çoklu mülkiyet hakkı olan herhangi bir turistik konaklama tesisini 

ifade eden çok mülkiyetli turistik konaklama tesisleri(MTTA) kavramı ile karşıla-

şılmaktadır. Bu tesislerin, kısa dönem konaklama (tatil) sunan geleneksel tatil 

evlerinden ve yalnızca bir kurum tarafından ya kiralanmış ya da satın alınmış, tek 

bir arazi üzerine inşa edilen otel ve motellerden daha geniş bir anlamı içerdiğini 

söylemek mümkündür (Warnken, Guilding ve Cassidy 2008:575).  Kısmi süreli 

kullanımlardan ve devremülkten farklı olan bu komplekslerin ayrım noktalarını 

yakalamak için bir tipoloji oluşturulmuştur. Bahsi geçen tipoloji Tablo 1’de görül-

mektedir. 

Anlaşılacağı üzere, çok mülkiyetli turistik konaklama tesisleri yedi boyutta ince-

lenmektedir. Ev turizminde kullanılan turistik konutların, özellikleri bakımından 

en üst düzeyi, çok mülkiyetli konaklama tesislerinin beşinci türüne karşılık gel-

mektedir.  Warnken, Guilding ve Cassidy (2008), bu tür yapıların condotel kavramı 

ile anılmasını uygun görmüşlerdir çünkü bunların geliştiricisi ve yöneticisi zincir 

otellerdir. PrivateResidence Club kavramı, aynı yapıları ifade ediyor gibi görünse 

de (Hobson 2002: 285), bu yönüyle condotellerden ayrılmaktadırlar. TheRitz-

Carlton Club, bahsi geçen yapılar için bir örnektir (Gregory, Hahm ve Severt 2009: 

4). Her iki yapının da devremülkten ayrıldıkları temel nokta, sahipliğin süresidir. 

Devremülkte belirli bir süre için kullanım söz konusuyken, diğer yapılarda böyle 

bir süre kısıtı bulunmamaktadır. Bunun yanında devremülk binasının iç düzenle-

mesine ya da yönetimine herhangi bir şekilde müdahale edilememektedir (Warn-

ken, Guilding ve Cassidy 2008: 575). 

Tüm bu kavramsal açıklamalar neticesinde, ev turizminde kullanılan turistik ko-

naklama tesislerinin çok çeşitli olduğu söylenebilmektedir. Fakat çalışmanın kap-

samı gereği, bu konaklama tesislerinden yalnızca rezidanslar ve apart daireler 

üzerinde durulacaktır. Rezidanslar, ikinci konut yatırımı yapmak yerine yalnızca 

kullanım hakkı elde etmek isteyen varlıklı kitlenin pazardaki talebini karşılamaya 

yönelik arz edilen ürünlerdir ve beş yıldızlı otel hizmeti sunmaktadırlar (Hobson 

2002: 285). Apart daireler ise bünyelerinde otel benzeri imkânları barındırmakta-

dırlar fakat “esneklik ve konfor” yönünden ya da “evden uzakta bir ev” oluşu bakı-

mından otellere bir alternatif oluşturmaktadırlar (Chiang 2007: 47; Foxley 2001: 

84). 
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Tablo 1.  MTTA Komplekslerinin Yaygın Türleri 

Kaynak: Warnken, Guilding ve Cassidy 2008: 576-577. 

 

 1. Tür 
2. Tü

r 
3. Tür 4. Tür 5. Tür 

 Küçük 
Orta ölçekli, 
markalaşma-
mış 

Büyük, markalaş-
mamış 

Büyük ölçekli, 
MTTA uzmanları 
tarafından yöneti-
len 

Markalaşmış bir 
otel zinciri 
tarafından 
yönetilen büyük 
ölçekli (condo-
tel) 

Yapısal 
özellikler 

Alçak daire, 
dubleks ya da 
müstakil villa vb. 
24 veya daha az 
birimden oluşan 
kompleks. Genel-
likle tek katlı, 
maksimum üç 
katlı  
 

24-50 birimden 
oluşan,  3-10 
katlı orta 
ölçekli komp-
leksler 

50 birim ve üzerinde, 
8 ve daha fazla 
kattan oluşan yüksek 
kompleksler 

60 ve üzeri 
birimden oluşan, 
yaklaşık 3 yıldız 
düzeyindeki 
yüksek kompleks-
ler 

Genelde toplan-
tı vb. imkânların 
da bulunduğu 
60 tan fazla oda 
(çift ve tek 
kişilik) 

Türüne özgü 
konumu 

Küçük bölgesel 
(butik) destinas-
yonlar, kayak 
resortleri vb. 
 

Bölgesel 
destinasyonlar 
(yakındaki kıyı) 

Daha büyük bölgesel 
destinasyonlar ya da 
büyük kıyı destinas-
yonları 

Çoğunlukla büyük 
kıyı destinasyonla-
rı, bazı ticaret 
merkezleri 
 

Çoğunlukla 
ticaret merkez-
leri ya da büyük 
turistik desti-
nasyonlar 
 

Bina bakımı 

Gönüllü mülkiyet 
sahipleri ya da 
uzman bir emlak 
acentesi 
 

Mülkiyet 
sahiplerince 
belirlenen 
yerleşik 
mülkiyet sahibi 
ya da yönetici  
 

Mülkiyet yöneticisi 
ve bakım taşeronları 

MTTA uzman 
yönetim şirketleri 
ve bakım taşeron-
ları 

Markalaşmış 
otel işletmecisi 

Kiralama 
yönetimi 
 

Emlakçılar ya da 
diğer uzman 
kiralama ajansları 
 

Emlakçı veya 
mülkiyet 
yöneticisi 

Mülkiyet yöneticisi 
MTTA uzmanları, 
markalaşmış 
yönetim şirketleri 

Markalaşmış 
otel işletmecisi 

Mülkiyet 
sahiplerinin 
dernekleri-
nin finansal 
yönetimi 
 

Emlakçı ya da 
gönüllü mülkiyet 
sahipleri 

Emlakçı, 
muhasebeci ya 
da uzman 
toplum derneği 
yöneticisi 

Muhasebeci ya da 
uzman toplum 
derneği yöneticisi 

MTTA uzman 
yönetim şirketi ve 
muhasebeci 

Markalaşmış 
otel grubu ve 
muhasebeci 

Türüne göre 
yatırım 
sahibinin 
ikamet 
sahibine 
oranı 

Değişken, ama 
yine de düşük 

Düşük Orta seviye Yüksek 
En yüksek 
(%100’e yakın) 

Kısa süreli 
misafir kabul 
etme özelliği 

Resmi bir karşıla-
ma yok 

Eğer kiralama, 
mülkiyet 
yöneticisi 
tarafından 
yapılıyorsa 
kısmen yerinde 
karşılama  

Mülkiyet yöneticisi 
tarafından yönetilen 
9-5 karşılama  

24 saat 24 saat 
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YÖNTEM 

Ev turizminin anlaşılması ve açıklanması için araştırmada nitel bir bakış açısı te-

mel alınmış ve araştırmanın büyük bir çoğunluğu, belgelere-dokümanlara dayalı 

olarak yürütülmüştür (Büyüköztürk vd. 2014: 12-13). İkincil veriler olarak yasa ve 

yönetmeliklerden, gazetelerden, raporlardan, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı res-

mi web sitesinde yer alan bilgi ve istatistiklerden yararlanılmıştır. Bunun yanında 

Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerinin ilgili birimlerinden (Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü) yetkili kişilerle görüşülmüş, konuya 

yönelik bilgi ve belgeler temin edilmiştir. Bir diğer görüşme yapılan kamu kuruluşu 

ise Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı’dır. Burada da İki Eylül ve Taşbaşı Vergi Dai-

resi Müdürlüklerinden edinilen bilgiler ile veri toplama işlemi sona ermiştir.  

Toplanan veriler, betimsel-yorumsal analiz ile çözümlenmiştir (Ekiz 2009: 76). 

Bunun ardından ise mevcut durumun tespitine yönelik olarak SWOT analizi tercih 

edilmiştir. Eskişehir’in ev turizmindeki mevcut durumunu ve geleceğini yorumla-

mak için ev turizminin güçlü yanlarını, zayıf yanlarını, güçlü yanlarından doğabile-

cek fırsatları ve zayıf yanlarının oluşturacağı tehditleri içeren bu analizle, Eskişehir 

destinasyonunda ev turizmine bütüncül bir bakış sağlanabileceği düşünülmüştür. 

Eskişehir’in ev turizmi konusundaki durum analizi, özet bir tablo halinde sunula-

caktır. 

ESKİŞEHİR’İN EV TURİZMİNE YÖNELİK GÜÇLÜ YÖNLERİ 

Eskişehir’de tatil talebinde bulunan varlıklı kitlenin, talebini karşılayacak çok sayı-

da rezidans bulunmaktadır. Dünya’daki eğilime benzer şekilde bu kitle, ikinci ko-

nut yatırımı yapmak yerine yalnızca kullanım hakkı elde etmek istemektedir. Üst 

gelir düzeyine sahip kişilere yönelik yeterli düzeyde arz kaynağının bulunması ve 

bu sayının gün geçtikçe artması, ev turizmi için oldukça olumlu bir yöndür.  

Eskişehir Turizm Master Planı 2011-2015 çalışması, Eskişehir’in ev turizmi ko-

nusundaki potansiyelinin daha sağlıklı değerlendirilebileceği veriler sunmaktadır. 

Turistik arzı ve talebi tespit eden raporda yer alan turizm envanteri, bu çalışma 

için çeşitli ipuçları sunmaktadır ve Turizmle İlgili Tarafların Görüşleri’ ne de yer 

verilmesi bakımından önem arz etmektedir (Kozak vd. 2011).   

Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi’nde, 2012-2013 öğretim yılında 

görev yapan 460 profesör, 330 doçent, 723 yardımcı doçent ve 1.927 diğer öğretim 

elemanı bulunmaktadır (Seçilmiş Göstergelerle Eskişehir 2013: 133). Eskişehir’de, 

bahsi geçen iki üniversitenin olması ve öğretim üyelerinin kent hakkında birçok 

araştırma yürütmesi, Eskişehir’in bir diğer güçlü yönüdür. Akademik alanda Eski-

şehir turizminin iyi bilinmesi, hangi turizm türlerinin talep göreceğini, hangilerinin 

görmeyeceğini tespit etmede yol gösterici niteliktedir. Yapılan çalışmalar, Eskişe-
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hir’in güçlü yönleri konusunda araştırmacılara fikir vermektedir ve bulguları, ev 

turizmi özelinde olmasa da genel görüş oluşturma için önemlidir. 

Hiçbir istatistik veri olamamakla birlikte, yapılan gözlemler neticesinde, bu tür 

tesislerin genel olarak Bağlar Semti’nde yoğunlaştığı görülmektedir ve bu konuda 

en etkili faktörün, öğrenci ağırlıklı ikamet olduğu düşünülmektedir. Bununla bağ-

lantılı olarak Eskişehir imajına ilişkin gelen ziyaretçilerin görüşleri de Eskişehir’in 

bir “Üniversite Kenti” olduğu yönündedir (Kozak vd. 2011: 55). Nitekim 2008-

2009 öğretim yılında önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmekte olan öğrenci 

sayısının, 2012-2013 öğretim yılında neredeyse iki katına yükselerek 2.279.660 

öğrenciye ulaşması da bu tespiti desteklemektedir (Seçilmiş Göstergelerle Eskişe-

hir 2013: 134).  Bir anlamda, arz kaynaklarının belli bir semtte yoğunlaşmış olması 

ve bunun biliniyor olması, ev turizminin gelişimi için oldukça olumlu bir durum-

dur.  

ESKİŞEHİR’İN EV TURİZMİNE YÖNELİK ZAYIF YÖNLERİ 

Ev turizminin en büyük sorunu olan yasal altyapı eksikliği, işletmelerin ev turizmi 

uygulamalarını şöyle şekillendirmiştir: uygulamayı kısmen doğru şekilde yapanlar 

ve yasal boşluğu kötüye kullananlar. Apart daire ve rezidans işletmecileriyle yapı-

lan görüşmelerde, yanlış uygulamaların temelde ruhsatlandırma, gelir vergisi ve 

kimlik bildirimi kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerden bazıları, Turizm 

İşletme Belgeli ya da Belediye Belgeli tesislerin ruhsatlarına tabi olmaksızın em-

lakçılık ruhsatı alarak ev turizmi sektöründe varlıklarını sürdürmektedirler. Dola-

yısıyla bu durum denetlenmelerini de engellemektedir. Tesislerini kısmen doğru 

şekilde işleten işletmeciler ise elde ettikleri gelirler için beyanda bulunmakta ve 

vergi vermeyi kabul etmektedirler. Böylece ruhsatları olmasa da vergiye kayıtlı 

oldukları için fatura kesebilmektedirler. Burada asıl sorun, vergi dairesine gerçek-

leştirdikleri beyanlar konusunda oluşmaktadır. Çünkü işletmelerin vergi beyanını 

eksiksiz verip vermediği denetlenememekte ve bu nedenle de anlaşılamamaktadır.  

Konaklama hizmeti veren bu işletmeler, beyanları doğrultusunda, farklı faaliyet 

kodlarıyla kayıt altına alınabilmektedirler. Örneğin Eskişehir Ticaret Odası’na ka-

yıtları bulunan apart ve rezidanslar, 40 adet meslek grubu arasından“33. Konak-

lama ve Hizmet Faaliyetleri” yerine “14. Restaurant Hizmetleri” meslek grubunu 

tercih edebilmektedirler (Eskişehir Ticaret Odası Meslek Grupları). Bu sorunlara 

ek olarak, güvenlik anlamında da bir takım eksiklikler vardır. 1774 sayılı Kimlik 

Bildirme Kanunu, her türlü özel konaklama veya resmi konaklama yerlerini kap-

sarken ev turizmi işletmeleri bu kapsamda değerlendirilememektedir (Kimlik 

Bildirme Kanunun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik). Eskişehir’deki işletmeler, 

konaklayanların kimlik kontrolünü yapmakta ve günlük/haftalık veya daha uzun 

süreli konaklamalar için taraflar arasında kira sözleşmeleri imzalanmaktadır. An-
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cak alınan kimlik bilgileri, emniyet birimine gönderilmemektedir. Bu da yapılan 

yanlış uygulamalardan biri olarak, ev turizminin önemli bir zayıf yönünü oluştur-

maktadır. 

Eskişehir’de ev turizmini değerlendirebilmek için gerekli istatistikler yetersizdir. 

Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanlığı biriminin İstatistik Şube Müdürlüğü, 

turizm işletme belgeli konaklama istatistiklerini ve belediye belgeli konaklama 

istatistiklerini tutmaktadır. Bunun yanında, belediye belgeli tesisler envanteri de 

aynı birim tarafından kayıt altına alınmaktadır. Söz konusu istatistikler incelendi-

ğinde, Eskişehir’de A Tipi ve B Tipi konaklama türlerinin olmadığı açıkça görül-

mektedir (Turizm İşletme Belgeli Tesisler; Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlü-

ğü Turizm İşletme Belgeli Oteller). Belediye belgeli tesislerde konaklama istatistik-

lerine göre 2013 yılında, tesis türü olarak yalnızca oteller bulunmaktadır (Belediye 

Belgeli Konaklama İstatistikleri 2013). Verilerin yetersiz oluşu nedeniyle belediye-

lerden bilgi ve belge talebinde bulunulduğunda Odunpazarı Belediyesi, yirmisi otel, 

yedisi pansiyon olmak üzere toplam 27 adet konaklama tesisi olduğunu beyan 

etmiştir. Tepebaşı Belediyesi’nde ise 66 adet konaklama tesisi yer almaktadır ve bu 

tesislerin tümü oteldir.  

Görüldüğü gibi apart ve rezidanslara dair bilgilere ulaşılamamaktadır çünkü 

bunlar daha önce de bahsedildiği gibi herhangi bir sınıflandırmaya ya da denetime 

tabi tutulmamakta ve kayıt dışı işletilmektedir. Konaklama istatistikleri kapsamın-

da, ilgili veriye ulaşabilmek için Türkiye İstatistik Kurumu’nun yıllık konaklama 

verileri de incelenmiş, Eskişehir’e konaklama türüne göre giriş yapan kişi sayısına 

ve bu kişilerin kaç geceleme yaptığına ulaşılmıştır. Fakat kiralık evlere dair veri-

lerde, kiralamalardan kaçının sıradan mesken kiraları, kaçının ticari amaçlı kira-

lama olduğunun detayı bulunmamaktadır (TÜİK 2014). Açıklanan nedenlerle so-

nuç olarak, Eskişehir’e ait istatistiklerin, kiralanan apart ve rezidansları yansıtma-

da yetersiz olduğu tespit edilmiştir. 

Eskişehir’de ya emlakçılar ya da mülkiyet sahibinin kendisi tarafından idare edi-

len apart ve rezidanslar, ev turizmi kapsamında seçilmiş bir komite ya da dernek 

gibi tüzel kişiler tarafından yönetilmemektedir. Dolayısıyla yasal altyapıdaki boş-

luğun yanı sıra herhangi bir platform, dernek veya komitenin olmayışı da denetim 

konusunda Eskişehir’in zayıf bir yönünü oluşturmaktadır. Ev Turizmi Komitesi, ev 

turizminin yapıldığı bölgelerdeki kiralanan ev ve villaların sayılarına, uygulanan 

fiyatlara ve kalış süresine yönelik istatistik oluşturma gerekliliğini vurgulamıştır. 

Bu amaçla yürütülecek çalışmaları sekiz gruba ayırmış ve belirlenen illere görevli 

kişiler atamıştır. TÜRSAB Ev Turizm Komitesi’nin, söz konusu bölgeler arasında 

Eskişehir’e yer vermemesi, başka bir zayıf yönü oluşturmaktadır (Ev Turizmi Ko-

mitesi Toplantı Tutanağı 2014). 
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Bir diğer konu, yerel halkın ev turizmi konusundaki negatif algısıdır. Yerel halkın 

görüşlerinin önemi, daha önce açıklanmıştır ve burada arazi kullanımındaki tutum-

ları, yerel bağlılıkları vb. açısından ev turizmini talep edenler hakkında yerel halkın 

olumsuz görüşleri olabileceğine değinilmiştir. Eskişehir özelinde ise bu durum 

daha ziyade öğrenciler ve yerel halk arasında meydana gelmekte ve konu ise ahlaki 

değerler üzerine odaklanmaktadır.  Öğrenci evlerine ve apartlarına yönelik siyasi 

müdahale, Eskişehir ilinde de birçok apartı hedef almıştır. Günlük ve saatlik olarak 

kiralanan apartlara, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu ekipleri tara-

fından yapılan baskınlar neticesinde, algının bu yönde oluşmasının doğal olduğu 

sonucuna ulaşılacaktır (Apart Dairelere Fuhuş Baskını 2014). Fakat yine öğrenciler 

tarafından talep edilen yurtlar ve rezidanslar için yerel halkın aynı negatif algıya 

sahip olmadıkları gözlemlenmektedir.  

Türkiye Turizm Stratejisi 2023’de bazı iller, Turizm Kenti ilan edilmiştir (Türkiye 

Turizm Staretjisi 2023). Bunlara arasında Eskişehir’in olmayışı, Eskişehir için bü-

yük bir kayıptır. Turizm kentlerinin belirlenmesinde uygulanan kriterlere ulaşıla-

masa da izlenen stratejiden çıkarımlar yapmak mümkündür. Turizm kentlerinin 

belirlenmesindeki strateji şu şekilde ifade edilmektedir: “İçinde birden fazla turizm 

türünün yer aldığı, büyük ölçekte nitelikli turizm alanlarının ortaya çıkması ve 

geliştirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öngördüğü genel turizm gelişim 

politikalarına uygun olarak turizm kentleri çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlı-

ğınca yürütülmektedir.” (Türkiye Turizm Stratejisi 2023: 34-35). Bu ifadeden de 

anlaşıldığı gibi temel kriter birden fazla turizm türünün varlığıdır. Eskişehir bu 

anlamda termal turizm, kültür turizmi gibi turizm türlerine ek olarak ev turizmi 

potansiyeli de düşünüldüğünde turizm kentleri arasında olması gereken bir ildir.  

ESKİŞEHİR’DE EV TURİZMİ ANLAMINDA DEĞERLENDİRİLEBİLECEK  

FIRSATLAR 

Eskişehir’de ev turizmi üzerine yapılmış herhangi bir çalışmanın bulunmayışı, 

henüz bu konuda yeterli ilginin olmadığını göstermektedir. Eskişehir’de yer alan 

her iki üniversitede de Turizm Fakültesi, Sosyoloji Bölümü vb. birimlerin olması, 

ev turizmi konusunda yapılacak çalışmalar için bir fırsat niteliğindedir. Bu konu 

bahsi geçen üniversitelerce araştırılabilir, projelendirilebilir ve yerel yönetimler-

den bu anlamda destek alınabilir bir konudur. Böylece ev turizminin daha kontrol 

edilebilir bir temelde gelişim göstermesi sağlanabilecektir.  Bursa Eskişehir Bilecik 

Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile koordineli yapılacak çalışmalar, ev turizminin gelişi-

mini hızlandıracak ve Eskişehir’i birçok destinasyonun önüne geçirecektir. BEBKA 

Bölge Planı 2014-2023, ev turizmi konusunu da bünyesine dâhil ettiğinde, Eskişe-

hir’in ev turizmi potansiyeli daha geniş bir kitle tarafından bilinirlik kazanacaktır. 
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Eskişehir Turizm Master Planı 2011-2015 çalışmasında, ilgili tarafların turistik 

değerlerle ilgili görüşlerine yer verilmiş ve tarafların işletmelere yönelik görüşleri 

kapsamında, Eskişehir’deki konaklama işletmelerinin nitelik ve nicelik olarak ye-

tersiz olduğu yönündeki ifadelere katıldıkları görülmüştür (Kozak vd. 2011: 38-

39). Ev turizminde arz kaynağı olan apart ve rezidansların bu değerlendirme dı-

şında olduğu varsayımı ile bu durum söz konusu tesisler için bir fırsattır. Diğer 

konaklama tesislerinin nicelik ve niteliğinden memnun olmayan kişiler, ev turiz-

mini bir alternatif olarak görebileceklerdir. 

Eskişehir’de raylı sistemler, havacılık, seramik vb. sektörlerin gelişmiş olması 

(Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı 2014-2023) ev turizmini de doğrudan etkile-

yecektir. Çünkü iş seyahati için konaklama yapan yerli turistler, yüksek gelir düze-

yindedir ve bu anlamda rezidansları tercih ettikleri görülmektedir. Bu da iç turizm 

pazarında, alternatif turizme dayalı bir ürün olan ev turizmi için oldukça önemli 

bir fırsattır. Tüm bunlara ek olarak Eskişehir’in daha önce katıldığı ITB Berlin Fua-

rı, EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı gibi önemli fuarlarda 

tanıtım amacıyla açılan stantlarda Eskişehir’in ev turizmi potansiyeli tanıtılabile-

cek ve böylece konunun önemine dikkat çekilebilecektir.  

ESKİŞEHİR’DE EV TURİZMİ ANLAMINDA KARŞILAŞILABİLECEK  

TEHDİTLER 

Eskişehir’deki ev turizmi yapısının geleceğini önemli ölçüde şekillendiren apartla-

rın fiyatları, ev turizminin kullanımına açılan diğer birçok türe göre oldukça düşük 

düzeydedir. Öyle ki gecelik hafta içi 50-65 TL arasında, haftasonu 80-100 TL ara-

sında değişen fiyatlar (Eskişehir Günlük Daire), Eskişehir’de ev turizmini tercih 

edenlerde “ucuz tatil” algısına sebep olabilecektir. Fakat bu durumun rezidanslar 

için geçerli olmadığı belirtilmelidir. 

Fiyattaki bu düşüklük, apartların kötü amaçlı kullanımlarından da kaynaklana-

bilmektedir. Terör, uyuşturucu, fuhuş vb. amaçlarla ev turizmi kapsamındaki tesis-

lerin kullanımı, hem tesislerin hem de sektörün imajını zedelemekte bu da fiyatlara 

olumsuz yönde yansımaktadır. Ancak bu durum, ev turizminin gelişimi için bir 

tehdit oluşturmaktadır. Her şey dâhil sisteminin başlangıcında olduğu gibi ev tu-

rizmi sektöründe de bilinçli hareket edilmezse, birçok fırsat tehdide dönüşebile-

cektir. Bununla bağlantılı olarak eğer Eskişehir, ev turizmindeki imajını doğru 

şekilde yönetemezse gelişimi de olumsuz yönde etkilenecektir. Yerel basında apart 

ve rezidansların fuhuş baskınları ile anılması, uzun vadede ev turizmi imajına zarar 

verecektir. 

Eskişehir’de ev turizmine yönelik tehdit oluşturabilecek bir diğer unsur, stan-

dardizasyon konusundan kaynaklanmaktadır. Güvenlik, hijyen ve denetim sorunu, 
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kalış süresi ve yatak kapasitesinde bir sınırın bulunmaması, evlerin tanıtımı ve 

pazarlamasının yetkili bir kurum ya da kuruluş tarafından yapılmaması, tüm dai-

renin ya da daire içinde bir odanın kiralanmasıyla ilgili herhangi bir standardın 

olmaması vb. sorunlar, sektörde yanlış uygulamalarla sonuçlanmaktadır. Özellikle 

apartların yangın, güvenlik, emniyet kayıt, temizlik ve hijyen açılarından denetle-

nemiyor olması bu tesislerin tercih edilmesini sınırlamaktadır.  

DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 

Eskişehir’de ev turizminin mevcut durumunu analiz eden SWOT analizi kapsamın-

da ortaya koyulan güçlü/zayıf yanlar ve fırsat/tehditler, özet bir tablo olarak aşa-

ğıdaki şekilde gösterilmektedir: 

 

Tablo 2. Eskişehir’de Ev Turizminin SWOT Analizi Sonuçları 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

 Eskişehir’de, gelir düzeyi yüksek kişilerin konak-
lama taleplerini karşılayabilecek çok sayıda re-
zidans bulunması, 

 Eskişehir Turizm Master Planı 2011-2015’in 
içerdiği bilgiler yardımıyla, ev turizminin daha 
sağlıklı şekilde değerlendirilebiliyor olması, 

 Eskişehir’de yer alan iki üniversite ve buradaki 
çok sayıda öğretim üyesinin, turizme yönelik ça-
lışmaları desteklemesi, 

 Ev turizminin arz kaynakları olan apart ve 
rezidansların, belirli bir semtte yoğunlaşmış ol-
ması. 

 

 

 Yasal altyapıdaki eksikliklerden kaynaklanan 
yanlış uygulamaların olması, 

 Apart ve rezidans sayılarına ilişkin istatistikle-
rin bulunmaması, 

 Ev turizmi tesislerinin yönetilmesi ve pazar-
lanmasında, tüzel bir kişiliğin olmaması, 

 TÜRSAB Ev Turizmi Komitesi’nin, bölgeler 
bazında ev turizmi tesislerinin fiyatlarına ve 
kalış sürelerine yönelik istatistik oluşturma ça-
lışmasında Eskişehir’e yer vermemesi, 

 Yerel halkın ev turizmi konusundaki negatif 
algısı. 

 Eskişehir’in, Türkiye Turizm Stratejisi 2023’de 
ilan edilen Turizm Kentleri arasında yer alma-
ması. 

Fırsatlar Tehditler 

 Üniversitelerde, ev turizmi araştırmalarını 
destekleyici birimlerin olması, 

 Ev turizmi konusundaki araştırmalar, projeler 
için yerel yönetimlerle, BEBKA ile işbirliği 
imkânının olması, 

 Diğer konaklama türlerinin ziyaretçiler tarafın-
dan nitelik ve nicelik olarak yetersiz görülmesi, 

 Gelişmiş sektörler sayesinde, iş seyahatinde 
bulunan yüksek gelir düzeyine sahip yerli turist-
lerin rezidansları tercih edecek olması. 

 Eskişehir’in katıldığı fuarların, ev turizminin 
tanıtımına imkân vermesi. 

 

 “Ucuz tatil” algısının ev turizminde kalıcı hale 
gelmesi, 

 Ev turizmi kapsamındaki tesislerin terör, 
uyuşturucu, fuhuş vb. kötü amaçlarla kullanıl-
ması, 

 Apartların yangın, güvenlik, emniyet kayıt, 
temizlik ve hijyen açılarından denetlenmiyor 
olması. 
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Yukarıda sunulan analiz tablosuna genel olarak bakıldığında, şu aşamada zayıf 

yönlerin ağır bastığı, birden fazla tehdidin olduğu görülmektedir. Güçlü yönler 

doğru kullanılır ve olası fırsatlar değerlendirilirse, Eskişehir ev turizmi anlamında 

kendine has özelliklerini koruyarak gelişecektir. SWOT analizi ve buna benzer 

tekniklerle, gelişimin analiz edilmesi, ev turizminin gelişimini kontrol altında tut-

mayı ve bilinçli bir planlamayı beraberinde getirecektir.  

Ev turizminin kavramsal olarak tartışılmasıyla edinilen bilgiler Eskişehir desti-

nasyonu örneğinde test edilmiş, buradaki ev turizmi sektörüne yönelik durum 

analizi yapılmış ve böylece ev turizminin taşıması gereken özelliklerle, Eskişe-

hir’deki ev turizmi kıyaslanmıştır. Öncelikle değinilmesi gereken konu, Eskişe-

hir’de arz kaynağı olarak hizmet veren apart daireler ve rezidansların dünya stan-

dartlarının çok gerisinde olduğudur. Nitekim yapılan gözlemler neticesinde, birçok 

apartın resepsiyonu/lobisi niteliğindeki yerlerin otomobiller için yapılmış garaj-

larda yer aldığı tespit edilmiştir. Bu tesislerin pazarlanmasında ve kiralanmasında-

ki aracı kuruluşlar, internet siteleri ve emlakçılardır. Konaklamada herhangi bir 

zaman ya da kişi sınırlaması bulunmamaktadır ve saatlik bile kullanılabilen apart-

lar bulunmaktadır. 

Eskişehir’de ev turizminin uygulanışında, ruhsat sahibi olmak değil vergi vermek 

temel belirleyicidir. Vergi vermeyen işletmelerin yanı sıra verenlerin de azımsan-

mayacak düzeyde olması, Eskişehir’deki durumun gelişime açık olduğunu göster-

mektedir. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıyla düzene girecek sektörde, 

Bağlar ve civarında yoğunlaşan apart ve rezidansların, öngörülen gelişimin ardın-

dan birçok avantajlı durum elde edeceği düşünülmektedir.  

Ev turizmini talep edenlerin, daha önce de değindiğimiz gibi kültür arayan bir tu-

rist profili söz konusudur. Fakat bu durum Eskişehir’de değişiklik göstermektedir. 

Eskişehir’i ziyaret edenlerin görüşlerine bakılacak olursa 2.613 yerli ziyaretçinin 

Eskişehir’e en çok gezme/görme amacıyla (%39,9), ardından da arkadaş/akraba 

ziyareti amacıyla (%28,5) geldikleri; 219 yabancı ziyaretçinin ise en çok iş amacıy-

la (%29,6) geldikleri görülmektedir. Nitekim yerli ve yabancı ziyaretçilerin Eskişe-

hir’i tercih etme nedenleri arasında ilk sıralarda tarihi zenginliklerin yer almıyor 

olması da bu durumu destekler niteliktedir (Kozak vd. 2011: 54- 55). Görüldüğü 

gibi Eskişehir’de ev turizmini tercih eden/edecek hedef kitle için ayrı bir çalışma 

yapılmasa da, daha önceki çalışmalardan bu kitlenin kültür odaklı olmaktan çok iş 

amaçlı ve arkadaş/akraba ziyareti amaçlı geldiği saptanabilmektedir. Bu bakım-

dan, konaklamaları iki gruba ayırmak mümkündür: öğrencilerin konaklamaları ve 

iş seyahatlerinden doğan konaklamalar. 

Arz yönlü değerlendirildiğinde ise öğrencilere yönelik hizmet veren apartların ve 

diğer talep grubuna yönelik hizmet veren rezidansların olduğunu söylemek müm-
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kündür. Apartlar ile kast edilen tesisler ise yurt niteliğinde olanlar değil bunların 

dışında kalan, emlakçılar aracılığıyla ya da apart sahibinin kendisi tarafından mün-

ferit olarak kiralanan tesislerdir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8106 sayılı Özel 

Öğrenci Yurtları Yönetmeliği’ne göre açılan ve denetlenen, yükseköğretim kurum-

larında öğrenim görmekte olan öğrencilere hizmet veren özel öğrenci yurtları ve 

apartları, ev turizmi konusunun kapsamına girmemektedir. 3 Kasım 2004 tarihin-

de 28255 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği’nin 

amacı, “ortaöğrenim ve yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğ-

rencilere hizmet veren özel öğrenci yurtlarının tabi olacakları esaslar, iş ve işlem-

ler ile denetim esaslarını düzenlemektir.’’ Bununla birlikte, 24 Şubat 2011 tarihin-

de 27856 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan değişiklikle,  yurt açma izin belgesi 

olmadan yurda öğrenci kaydı yapılamayacağı belirtilmiştir. İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama 

tesisi ruhsatı aldığı hâlde sadece öğrenci barındıran ve öğrenci yurdu gibi çalıştırı-

lan yerler ile öğrenci evi, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartı gibi isimlerle tabela 

bulunduran ve faaliyetlerini bu şekilde sürdüren yerler hakkında, il veya ilçe millî 

eğitim müdürlüklerinin hazırladığı rapor neticesinde valilikçe kapatma işlemi ya-

pılmaktadır (Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği 2004).  

Görüldüğü gibi öğrenci yurt ve apartlarının faaliyet konusu ile konaklama sektö-

rünün faaliyet konusu birbirinden ayrılmaktadır. Bu yapılar, 559001 faaliyet ko-

duyla vergi dairesine Kurumlar Vergisi mükellefi olarak kaydolmaktadırlar. Faali-

yet tanımında, “öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde 

yapılan konaklama faaliyetleri (tatil amaçlı olanlar hariç)’’ ifadesi yer almaktadır. 

Bu yapılar kesinlikle günlük, haftalık vb. kiralama faaliyetlerinde bulunamazlar ve 

dolayısıyla da ev turizmi kapsamındaki tesislere dâhil edilemezler. Özel Öğrenci 

Yurtları Yönetmeliği olan öğrenci apartlarında, gerçekleşen/gerçekleşebilecek söz 

konusu konaklamaların engellenmesinde, öğrenciler ve işletmeler arasında yapıla-

cak en az üç aylık kira sözleşmeleri kullanılabilir. Bu apartlara, “öğrenci apartı” 

şeklinde ayrı bir statü kazandırılarak ev turizminde kullanılması engellenmelidir. 

Yasal olarak herhangi bir sınıfa tabi olmamaları gerekçesiyle ruhsatlandırılama-

yan ve dolayısıyla da denetlenemeyen apartlar ve rezidanslar için Kontrolörler 

Kurulu Başkanlığı‘na sınıflandırma önerisinde bulunmak, Eskişehir için ev turizmi 

kapsamında oldukça önemli bir gelişme sağlayacaktır. Turizm İşletmesi Belgeli 

tesislerde, 31.10.2014 tarihli değişikliğe göre turizm tesislerinin listesi güncellen-

miş ve listeye Yeşil Yıldızlı Tesisler eklenmiştir. Çevreye Duyarlılık Kampanyası 

(Yeşil Yıldız) olarak tanımının, amacının ve kapsamının açıkça belirtildiği bu yeni 

tesis türüne benzer şekilde bir tesis sınıflaması talep edilerek apartların tanımı, 

amacı ve kapsamı belirlenmelidir. Sınıflandırmanın gerektirdiği asgari nitelikleri 

sağlayan işletmelere, ev simgesi verilmelidir.  Fakat yine de apartların tümünün bu 
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yeniliğe uyum sağlayamayacağı düşünülerek, en az belediye belgeli birinci sınıf 

otel özelliklerini (21 madde) taşıması sağlanmalıdır.  

Rezidanslar ise B tipi tatil siteleri kapsamına dâhil edilerek, kendi içinde yıldız 

sistemi şeklinde detaylandırılmış bir sınıflamaya tabi olmalıdır. Böylece bakanlık 

belgeli tesisler sınıfına giren apart ve rezidanslar için, yerel yönetimler denetleyici 

değil yalnızca bir uygulayıcı konumunda kalacaklardır. Nitekim aynı talep Sulta-

nahmet’teki oteller tarafından dile getirilmiş bir taleptir (Sultanahmet Otelleri 

Belediye Değil Bakanlık Belgeli Olmalı 2013). 2011 yılında bu konuya yönelik Tu-

rizm Bakanlığı bir girişimde bulunmuş fakat söz konusu girişimi henüz hayata 

geçirememiştir (Belediye Belgeli Otellere Bakanlık Denetimi Geliyor 2011).  

Önerilen sınıflandırma çalışmalarında, diğer ülkelerin ev turizmine yönelik ha-

zırladığı yasalardan yararlanılmalıdır. Yeni yasal düzenlemeye eklenebilecek iyi 

uygulamalara örnek olarak: sessizlik saatleri, kiralamaya açılacak daireler arasında 

200 m mesafe olması vb. uygulamalar örnek gösterilebilmektedir. TÜRSAB Ev Tu-

rizm Komitesi’ne üye olunarak yasal düzenlemelerle gerçekleşen gelişime katkı 

sağlanacağı düşünülmektedir. Eskişehir’de ev turizminin paydaşları olan Emlakçı-

lar Odası, Eskişehir Ticaret Odası, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi, Vergi Daire-

si, Apart Dernekleri’nin de bu komiteye üye olmaları sağlanarak gelişimin bütüncül 

bir bakış açısıyla değerlendirilmesinin faydalı olacağı varsayılmaktadır. Ev Turizmi 

Komitesi’nin, Maliye Bakanlığı’na sunmak üzere hazırladığı eylem planında Eski-

şehir’inde yer alması sağlanmalıdır. 

Çalışmanın zaman kısıtından sonraki en büyük kısıtı, teorik olarak açıklanan ve-

rilerin ampirik çalışmalarla desteklenememesidir. Bundan sonra yürütülecek olan 

çalışmalarda yalnızca arz yönüyle değil talep yönüyle de değerlendirme yapılmalıdır.  

TEŞEKKÜR 

Turizm Sektöründe Güncel sorunlar dersi kapsamında hazırlanan bu çalışmaya 

verdiği destekten dolayı Prof. Dr. Meryem AkoğlanKOZAK’a teşekkür eder, saygıla-

rımızı sunarız. 

KAYNAKÇA 

Apart Dairelere Fuhuş Baskını (2014).[SB3] http://www.haberturk.com/gundem/haber/955434-
apart-dairelere-fuhus-baskini . Erişim Tarihi: 02.12.2014 

Bakırcı, S. (2007). Yabancıların ikinci konut talebinin fiziksel çevreye etkisi: Dalyan örneği .(Basılmamış 
yüksek lisans tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi. 

Baltacı, F. (2011). İkinci konut turizmi kapsamında Alanya’da konut edinen yabancıların kentin sosyal, 
kültürel ve ekonomik yapısına etkileri. (Basılmamış yüksek lisans tezi). Antalya: Akdeniz Üni-
versitesi. 

Baud-Bovy, M. ve Lawson, F. (1998). Tourism and recreation: handbook of planningand design. Birleşik 
Krallık: Butterworth Heinemann Ltd. 

file:///C:/Users/MacBook%20Pro/Desktop/KONGRE%20KİTABI/BİLDİRİLER/bildiri%20(18).docx%23_msocom_3
http://www.haberturk.com/gundem/haber/955434-apart-dairelere-fuhus-baskini
http://www.haberturk.com/gundem/haber/955434-apart-dairelere-fuhus-baskini


Araştırma Bildirileri 

 

239 

Belediye Belgeli Konaklama İstatistikleri (2013). 
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,9858/belediye-belgeli-tesisler.html.Erişim Tari-
hi: 02.12.2014 

Belediye Belgeli Otellere Bakanlık Denetimi Geliyor (2011). 
http://ekonomi.haberturk.com/tatil/haber/655266-belediye-belgeli-otellere-bakanlik-
denetimi-geliyor . Erişim Tarihi: 02.12.2014. 

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı 2014-2023. 
http://www.bebka.org.tr/admin/datas/sayfas/files/2014-
2023_Boelge_Plani_30_12_2014_onayli.pdf . Erişim Tarihi: 02.12.2014. 

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma 
Yöntemleri (17. bs.). Ankara: Pegem Akademi. 

Chiang, L. C. (2000). Shanghai's service apartments: Product, pricing and competition. Asia Pacific 
Journal of TourismResearch, 5(1), 47-64. 

Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2. bs.). Ankara: Anı Yayıncılık. 

Eskişehir Günlük Daire. http://www.eskisehirgunlukdaire.com/fiyatlarimiz/. Erişim Tarihi: 
02.12.2014. 

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm İşletme Belgeli Oteller. 
http://www.eskisehirkulturturizm.gov.tr/TR,70886/konaklama-ve-yeme-icme.html. Erişim 
Tarihi: 02.12.2014. 

Eskişehir Ticaret Odası Meslek Grupları. 
http://www.etonet.org.tr/etonet/Userlar/MeslekGruplari.aspx?id=1 . Erişim Tarihi: 
02.12.2014. 

Ev Turizmi Komitesi Toplantı Tutanağı (Nisan, 2014). 
http://www.tursab.org.tr/dosya/10824/10042014-ev-turizmi-komite-
tutanagi_10824_5223241.pdf . Erişim Tarihi: 02.12.2014. 

Ev Turizmi nedir? Sektör ve gelişimi hakkında kısa bilgi…,http://www.evturizmidernegi.org/ev-
turizmi-nedir/. Erişim Tarihi: 02.01.2015 

Foxley, S. (2001). Serviced apartments in the UK–a growth sector?. Journal of Property Investment & 
Finance, 19(1), 79-89. 

Gallent, N., Mace, A. ve Tewdwr-Jones, M. (2003). Dispelling a myth? Second homes in rural
 Wales. Area, 35(3), 271-284. 

Gottlieb, C. (2013). Residential short-term rentals: should local governments regulate the in-
dustry?. Planning &Environmental Law, 65(2), 4-9. 

Green, G. P., Marcouiller, D., Deller, S., Erkkila, D. ve Sumathi, N. R. (1996). Local dependency, land use 
attitudes, and economic development: comparisons between seasonal and permanent resi-
dents. Rural Sociology,61(3), 427-445. 

Gregory, A., Hahm, J. ve Severt, D. E. (Ağustos 2009). Service delivery in private residence clubs: A study 
based on product attributes as varied by location with one brand (Bildiri). International 
CHRIE Conference-Refereed Track, Amherst.  

Gündüz, E. (2003). Tatil amaçlı ikinci konutların fiziksel ve sosyal yapıya etkileri Mahmutlar örneği . 
(Basılmamış yüksek lisans tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi. 

Günlük Apartta Kaçamak Adliyede Son Buldu (2014). 
http://www.istikbalgazetesi.com/detay.asp?sec=1&newscatid=7&newsid=119437. Erişim 
Tarihi: 03.01.2014  

Hall, C.M. ve Müller, D.K. (2004). Introduction: secondhome, curse or blessing? Revisited. İçinde C.M. 
Hall ve D.K. Muller (Editörler), Tourism, Mobilityand Second Homes: Between Elite Lands-
capes and Common Ground (ss. 3-14). England: Channel View Publications. 

Hobson, W. (2002). A research report on private residence clubs: a new conceptfor second home 
ownership. International Journal of Hospitality Management, 21(3), 285-300. 

Hoogendoorn, G. (2010). Second homes and local economic impacts in the South African post-
productivist countryside. (Bağımsız araştırma). University of the Free State, Bloemfontein.  

http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,9858/belediye-belgeli-tesisler.html
http://ekonomi.haberturk.com/tatil/haber/655266-belediye-belgeli-otellere-bakanlik-denetimi-geliyor
http://ekonomi.haberturk.com/tatil/haber/655266-belediye-belgeli-otellere-bakanlik-denetimi-geliyor
http://www.bebka.org.tr/admin/datas/sayfas/files/2014-2023_Boelge_Plani_30_12_2014_onayli.pdf
http://www.bebka.org.tr/admin/datas/sayfas/files/2014-2023_Boelge_Plani_30_12_2014_onayli.pdf
http://www.eskisehirgunlukdaire.com/fiyatlarimiz/
http://www.eskisehirkulturturizm.gov.tr/TR,70886/konaklama-ve-yeme-icme.html
http://www.etonet.org.tr/etonet/Userlar/MeslekGruplari.aspx?id=1
http://www.tursab.org.tr/dosya/10824/10042014-ev-turizmi-komite-tutanagi_10824_5223241.pdf
http://www.tursab.org.tr/dosya/10824/10042014-ev-turizmi-komite-tutanagi_10824_5223241.pdf
http://www.evturizmidernegi.org/ev-turizmi-nedir/
http://www.evturizmidernegi.org/ev-turizmi-nedir/
http://www.istikbalgazetesi.com/detay.asp?sec=1&newscatid=7&newsid=119437


VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi 

 

240 

Hoogendoorn, G., Mellett, R. ve Visser, G. (Nisan,2005). Second homes tourism in Africa: Reflections on 
the South African experience. Urban Forum,16(2), 112-154. 

Kimlik Bildirme Kanunun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik (1974). T. C. Resmi Gazete, 14944, 13 Tem-
muz 1974. 

Kozak, M. A., Kılıçlar, A., Sarı, Y., Kaşlı, M., Seçilmiş, C., Çiçek, D. ve Zencir, E. (2011). Eskişehir Turizm 
Master Planı (Proje). Anadolu Üniversitesi Yayınları.  

Manisa, K. ve Görgülü T. (2008). İkincil konutların turizm sektöründe yeniden kullanılabilmesine ilişkin 
bir model. Megaron YTÜ Mimarlık Fakültesi E-dergisi, 3(1), 68-78. 

Mottiar, Z. (2006). Holiday home owners, a routeto sustainable tourism development? An economic 
analysis of tourist expenditure data. Journal of Sustainable Tourism, 14(6), 582-599. 

Nicod, P., Mungall, A. ve Henwood, J. (2007). Self-catering accommodation in Switzerland. International 
Journal of Hospitality Management, 26(2), 244-262. 

Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği (2004). T. C. Resmi Gazete, 25659, 3 Aralık 2004.  

Seçilmiş Göstergelerle Eskişehir 2013. http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/ESKISEHIR.pdf . 
Erişim Tarihi:20.12.2014. 

Sultanahmet Otelleri Belediye Değil Bakanlık Belgeli Olmalı (2013). 
http://turizmgazetesi.com/news.aspx?id=68924 . Erişim Tarihi: 20.12.2014. 

Turizm İşletme Belgeli Tesisler. http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,9579/turizm-
tesisleri.html. Erişim Tarihi: 02.12.2014. 

TÜİK (2014).  http://rapory.tuik.gov.tr/25-10-2015-11:05:20-195435157918799633511568721.html? 
Erişim Tarihi: 25.10.2015 

Türkiye Turizm Stratejisi 2023. 
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/Eklenti/906,ttstratejisi2023pdf.pdf. Erişim Tari-
hi:20.12.2014. 

Warnken, J., Guilding, C. ve Cassidy, K. (2008). A review of the nature and growth of multi titled 
tourism accommodation complexes. International Journal of Hospitality Management, 27(4), 
574-583.  

Warnken, J., Russell, R. ve Faulkner, B. (2003). Condominium developments in maturing destinations:
 potentials and problems of long-term sustainability. Tourism Management, 24(2), 
155-168. 

http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/ESKISEHIR.pdf
http://turizmgazetesi.com/news.aspx?id=68924
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,9579/turizm-tesisleri.html
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,9579/turizm-tesisleri.html
http://rapory.tuik.gov.tr/25-10-2015-11:05:20-195435157918799633511568721.html
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/Eklenti/906,ttstratejisi2023pdf.pdf


VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi:  241-253,  
28 Nisan – 01 Mayıs 2016, Avanos, Nevşehir 

   Bütün hakları saklıdır 
ISBN: 978-605-65762-2-5  

 

 

 

 

 
Dark (Hüzün) Turizmi Mekânı Olarak Çanakkale 

 
 

Selin KAMA 
Anadolu Üniversitesi 

Turizm Fakültesi 
E-posta: selinkama@anadolu.edu.tr 

 
 

Meryem AKOĞLAN KOZAK 
Anadolu Üniversitesi 

İşletme Fakültesi 
E-posta: mkozak@anadolu.edu.tr 

 

 

 ÖZ   

İnsanların atalarının yaşadıkları acıları ve mutsuzluğu yaşadıkları yerlere gitmeyi bir kutsal 
ziyaret gibi gördüğü dark turizm her geçen gün artan bir şekilde ilgi görmektedir. Mutluluk 
verici ya da dinlendirici tatil arayışı içindeki turistlere göre farklı bir motivasyonu barındıran 
bu turizm çeşidinin Türkiye’deki önde gelen merkezlerinden biri Çanakkale’dir. Bu yörenin 
gerek yerli gerekse yabancı turistler tarafından gördüğü yoğun ilgiye bağlı olarak bu mekan, 
sık sık dark turizm bağlamında farklı araştırmalarla ele alınmıştır. Ancak bu çalışmada, Sea-
ton (1999) tarafından belirlenen dark turizm mekanları ile ilgili beşli grup kapsamında de-
ğerlendirilmeye çalışılmaktadır. Seaton’ın önerdiği model çerçevesinde yapılan kavramsal 
değerlendirmelerde; savaş alanları, savaşta kullanılan araçlar, sonrasındaki anıtlar, açık ha-
va müzeleri ve şehitlikler olarak belirlenen kültürel miras değerleriyle Çanakkale’nin yüksek 
bir dark turizm potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. Çanakkale, bu yönüyle, benzeri 
diğer dark alanlara örnek teşkil edecek nitelikte bulunmuştur. 

Anahtar sözcükler: Dark turizm, dark turizm mekânları, dark turizm çekicilikleri, Çanakkale. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE: KÜLTÜR VE İNANÇ TURİZMİ 

Dark turizm; tarihi yansıtan önemli olayların yaşandığı, anıların canlandırıldığı 

gurur veya acı ve üzüntüye sahne olmuş alanlara ziyareti, seyahati ifade etmekte-

dir. Temelinde acı, hüzün ve keder anlarını tekrar yaşama, bu yaşanmışlıkların 

olduğu yerleri görmek ya da bu olayları unutmamak olan bu turizm hareketine 

katılma nedenleri, gruplandırılması, ortaya çıkış felsefesi ve katılanlar üzerine 

etkileri birçok araştırmaya konu olmuştur. İnsanların geçmişte yaşanmış olan acı 

ve kederli olaylardan ders çıkarması ve bu olayların toplumsal bellekte yer etme-

sinde etkili olduğu bilinen bu tür seyahatler, toplumsal belleğin ileri nesillere akta-

rılmasında da son derece önemlidir. Aslında, turizm faaliyetlerindeki esas moti-
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vasyonun kişilerin canlandırılması, hoşça vakit geçirmeleri ve dinlenmeleri olduğu 

dikkate alındığında, acılı ve kederli duyguları yaşamak amacıyla seyahat etmenin 

turizmin bilinen bu amaçlarına hizmet etmediği söylenebilir. Ancak insanoğlunun 

doğasındaki merak, geçmişte yaşananları da kapsadığından, bu amaçlarla gezmek, 

günümüz turizm olgusu içinde bir faaliyet olarak ele alınmış, ancak dark bir olgu 

olarak nitelendirilmiştir. Bu çalışmada öncelikle dark turizmine katılımla nedenleri 

ve olaylara göre bu turizm mekanlarının nasıl gruplandırıldığı kavramsal çerçeve-

de değerlendirilmeye çalışacaktır. Alan yazında en fazla kabul gören sınıflandır-

mada dark turizmi beş gruba ayrılmaktadır. Bunlar; toplumsal olarak tanıklık edi-

len ölüm alanları ve birinin idamını görmek için seyahat yapılan yerler; kitle veya 

bireysel ölüm alanları; mezarlıklar ve anıtlar gibi savaşı ve savaşlarla gelen ölümü 

hatırlatan merkezler; ölümü temsil eden maddi kanıtlar ve sembollerin bulunduğu 

müze gibi yerler; dini acı ve kederli olaylarının yaşandığı alanlardır. Seaton’ın 

(1999) bu gruplandırılması üzerinden Çanakkale’nin dark turizm bağlamında de-

ğerlendirilmesine çalışılacaktır. .   

Çalışmanın birinci bölümünde dark turizm ve dark turizm ile ilişkili kavramlar 

kavramsal bir çerçevede ele alınmaktadır. Bu bölümde, dark turizminin kavramsal 

gelişimi yanında, mekanlar ve olaylara bağlı yapılan farklı gruplandırmalara da yer 

verilmektedir. İkinci bölümde üzerinde durulan Seaton’ın (1999) beşli sınıflandır-

ması ise öncelikle Türkiye’de ve dünya’nın çeşitli bölgelerinde yer alan dark turizm 

alanları ile örneklendirilerek açıklanmaktadır. Sonrasında, Çanakkale’nin dark 

turizm değerinin ve turistik çekiciliklerinin bu beşli sınıflandırma bağlamında 

değerlendirilmesi yapılmaktadır.  

DARK TURIZM 

İnsanlık tarihi boyunca sürekli gelişim ve farklılaşma içinde bulunan turizm olgu-

su, önceleri sadece “seyahat” anlamını içermekteyken, özellikle toplumsal ve eko-

nomik alanda çok büyük değişikliklere yol açan endüstri devriminin etkisiyle gü-

nümüzde çok farklı boyutlara ulaşmıştır. Endüstri devriminden itibaren hızla geli-

şen teknolojiyle boş zamanın artması, insanların gelir seviyelerinin yükselmesi, 

toplumların birbirleri ile yakın ilişkiler içine girmesi ve bunlara bağlı olarak insan-

ların dinlenme, eğlenme, hobilerini gerçekleştirme gibi ihtiyaçları önem kazanmış-

tır. Dolayısıyla, son yıllarda ortaya çıkan alternatif turizm çeşitlerinin sayısı her 

geçen gün biraz daha artmaktadır. Turistlerin yaşadıkları deneyim miktarına ve 

deneyimin kalitesine önem veren yapılarına bağlı olarak ortaya çıkan alternatif 

turizm çeşitlerinden özel ilgi turizmi kapsamında doğaya dayalı, kültüre dayalı, 

eğitime dayalı ve hobiye dayalı olmak üzere farklı turizm kategorileri oluşmuştur. 

Kültüre dayalı turizm bağlamında gelişen pazar ve turizm çeşitleri özel ilgi ya da 

aktüel turizmin konusunu oluşturmaktadır. 
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Turizmin gelişim sürecinde varlıkları bilinen turizm çeşitlerinin yanısıra özellik-

le, ülkelerin politik yapısı, geçmişlerinde yaşadıkları her türlü felaket, terör ve 

savaş gibi olumsuzlukların ardında bıraktığı izlerin ziyaret edilmesiyle oluşan tu-

rizm faaliyetleri de günümüzde yeni bir turizm çeşidinin ortaya çıkmasını sağla-

mıştır. Bu bağlamda, 1990'ların ortalarından itibaren kültüre dayalı özel ilgi turiz-

mi kapsamında hızla gelişen dark (hüzün) turizmi1 kavramı önem kazanmıştır. Bu 

noktadan hareketle, kavramsal olarak gerçekleştirilen bu çalışmada Çanakka-

le’deki Dark (hüzün) turizmi alanları değerlendirilmiştir.  

Turizm denilince ilk akla gelen “gezmek, eğlenmek” düşüncesinin dışında turizmi 

geliştiren farklı unsurların da var olduğu bir gerçektir. Toplumların bağlı 

bulundukları kültür ve inanç çerçevesinde, geçmişlerine olan merakları, atalarını 

kaybettikleri savaş ve terör olaylarının gerçekleştiği bölgeleri öğrenme, oralarda 

bulunan mezarlıkları ziyaret etme ve kendi kültürlerinin başka toplumlarda 

bıraktığı izleri görme isteği ile de insanlar turizm faaliyetlerine katılmaktadırlar 

(Kozak ve Bahçe 2009). Bu bağlamda gelişen turizm faaliyetleri zaman içinde “dark 

turizm”  ya da “hüzün turizmi” kavramlarını ortaya çıkartmıştır. Literatürde dark 

turizm farklı Türkçe kavramlar ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bunlar ekstrem tu-

rizm, keder turizmi, hüzün turizmi, savaş turizmi ve günümüzde doğal afet turizmi 

ve korku turizmi olarak karşımıza çıkmaktadır (hafif.org; Alaeddinoğlu ve Aliağa-

oğlu 2007). Bu çalışmada ise hüzün, keder turizmi olarak da kabul gören bu turizm 

kavramı dark turizm olarak kullanılmıştır. Dark turizmi genel anlamıyla; “belli bir 

topluma bağlı insanların, geçmişte var olan savaş ve terör eylemlerinden dolayı, 

farklı ülkelerde varlığını sürdüren kendilerine ait mezar, anıt ve müzeleri kitle 

halinde ya da bireysel olarak ziyaret etmeleri” olarak tanımlanabilmektedir (Ala-

eddinoğlu ve Aliağaoğlu 2007).  

Tablo 1'de şiddet düzeylerine göre sınıflandırılmış olan dark turizmi bu 

mekanlar ve dönemleri anımsama, yaşatma gerçekliğinden hareketle gelişmiştir. 

Tablodan da görüleceği üzere dark turizm, ağırlıklı olarak acı ve keder yaratan 

olayların yaşandığı mekanlara yönelik olarak gerçekleşmektedir (Sharpley ve 

Stone 2008). Bu nedenle, diğer turizm çeşitlerinde olduğu gibi burada da turizm ile 

mekan ilişkisinin önemli olduğu söylenebilir.  

 

 

 

                                                                                 
1 Yazarların dark turizm olarak ifade ettiği hüzün turizmi; tarihi yansıtan önemli olayların gerçekleştiği, 

anıların canlandırıldığı alanların ziyareti olarak değerlendirilmektedir (Sharpley ve Stone 2009). 
Hatırlamaktan zevk alınan, başarılardan gurur duyulan ya da üzüntü ve acı verici günler ve olayların yaşandığı 

yerler keder turizmi alanları olarak değerlendirilmektedir (Kozak ve Bahçe 2009). 
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Tablo. 1. Dark Turizmi İle İlgili Tanımlar  

Dark Turizm Foley ve Lenon tarafından; gerçek veya ticari hale getirilmiş ölüm ve yıkım ile 
ilgili yerlerin ve ilgili unsurlarının tüketimine ilişkin turizm çeşidi şeklinde 
tanımlanmıştır. 

Morbid Tourism Blom tarafından; geniş sayıdaki insanları etkileyen ölüm olaylarının geçtiği 
yerlere ve ölüm olgusunun işlendiği alanlara yapılan turistik hareketler 
şeklinde tanımlanmıştır. 

Thana Tourism Ölümü kişiselleştirmek için bir Antik Yunan kelimesi olan  “thanatos”dan 
türetilmiş, dark turizm ile ilişkili fakat ondan daha belirgin şekilde vahşi 
ölümlere yönelen bir turizm türüdür. 

Black Tourism Rojek tarafından “black spot” diye adlandırılan;  mezar alanları, ünlü veya 
çok sayıda insanın ani ve şiddetli ölüme maruz kaldığı yerlere  
yapılan seyahatleri içeren turizm şeklidir. 

Keder Turizmi TDK'nın tanımlamalarına göre keder; acı, dert, sıkıntı, ızdırap veya tasadır. Bu 
noktadan hareketle keder turizmi; çeşitli toplumsal acıların ve ızdırapların 
yaşandığı yerlerin ziyareti olarak  ifade edilebilir. 

Hüzün Turizmi Hüzün kavramı; gönül üzgünlüğü, gam veya sıkıntı anlamlarını içermektedir. 
Dolayısıyla, bireyler ya da toplumlar üzerinde gururlanma ve duygusallığın 
daha yoğun etkisinin görüldüğü savaş alanlarının ziyaretini hüzün turizmi 
kavramıyla açıklamak mümkündür. 

Kaynak: Kılıç ve Sop, 2011: 9 uyarlanmıştır.  

 

Dark turizmi ile ilişkili bütün bu kavramların yaklaşık aynı anlamı ve içeriği işa-

ret etmesine rağmen, tek bir kavram üzerinde bir anlaşma sağlanamamış olması 

dikkat çekmektedir. Örneğin, savaş alanlarına yönelik ziyaretler Taş ve Koç (2011) 

tarafından savaş turizmi olarak adlandırılırken; Stone (2012) dark turizm kavra-

mını ön plana çıkartmaktadır. Bu bağlamda ayrıca, hüzün, keder turizmi, ölüm 

turizmi ve korku turizmi gibi kavramlara da yer verildiği görülmektedir.  

Günümüzde değişime uğrayarak korkuyu, savaşı, ölümü, konu edinen yerleri 

kapsamına alan dark turizm belirgin özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Bu özel-

likler; turizm alanlarında alışılmadık ve büyük olayların olması, kurbanların ma-

sum ve olayların yoruma açık olması, suçluların açık bir şekilde tanımlanabilir ve 

kurbanlardan ayırt edilebilir olması, olayların kanıtlarının günümüze kadar gelmiş 

olması ve gerçekleşen olayın görülebilir/deneyimlenebilir olması şeklinde açık-

lanmıştır (Seaton 1999). Aslında “dark turizmi” yeni bir olgu değildir. Ölüm ve acı 

ile ilgili olan yerlere yapılan ziyaretlerin temeli Romalıların gladyatör oyunları, hac 

ziyaretleri ve toplu idam törenlerine (Stone ve Sharpley 2008: 574; Stone 2012) 

kadar dayanmaktadır. Ayrıca, Paris'teki morg ziyaretleri ve İngiltere’deki ilk reh-

berli turun iki idam mahkûmunun idamlarını izlemek amacıyla gerçekleştirilmiş 

olduğu da belirtilmektedir (MacCanell 1989'dan akt. Stone ve Sharpley, 2008). Bu 

tür ziyaretler, suç ve sapkınlığın kutlanması, kana susamışlık, ölümle kumar oyna-

mak (Dann 1998'den akt. Stone ve Sharpley 2008) gibi çeşitli motivasyonlarla 
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ilişkilendirilebilmektedir. Diğer taraftan, günümüzde, dark turizm amacıyla ziyaret 

edilen pek çok yer, hayalet korkusu, orjinalin araştırılması ve nostaljiyi (Dann, 

1998'den akt. Stone ve Sharpley 2008) yaşama gibi motivasyonlara da dayanmak-

tadır.  

Miles (2002) ise dark turizmi konusuna, mekâna talep açısından bakmıştır. Yazar 

çalışmasında, dark turizm olayının mekâna bağlı olarak sınıflandırılmasında top-

lum ya da dünya üzerinde bıraktığı etki ya da vahşetin derecesinin etkili olduğunu 

ileri sürmüştür. Bu alanlara bağlı olarak, turizm ise koyu ve daha koyu (dark and 

darker) olarak sınıflandırılmıştır. Turist üzerinde alanın bırakacağı etki köle kale-

leri, toplama kampları, savaş alanları veya ünlü isimlerin ölümleriyle ilişkili alan-

larda farklı acı derecelerini yansıtmaktadır. Diğer taraftan,  ölüm, felaket ve acı ile 

ilişkili alanların ziyareti koyu; bunların görülmeye gidilmesi ise daha koyu bir tu-

rizm çeşidini ifade etmektedir. Diğer taraftan, savaşlar bağlamında değerlendiril-

diğinde savaşın ilk etkilerinden bu yana bireyler ya da toplumlar kendi kültür ya 

da inançlarının yaşandığı yerleri kimi zaman merak, kimi zaman araştırma kimi 

zaman da sadece geçmişlerine saygı amacıyla ziyaret etmişlerdir. Alaeddinoğlu ve 

Aliağaoğlu (2007) savaş alanlarının toplumun yücelen değerleri, davranışları ve 

kültürel yaşamı üzerinde önemli etkiler bıraktığını ve bu nedenle, savaş alanlarına 

klasik tarih anlayışıyla değil bir diriliş öyküsü şeklinde yaklaşmak gerektiğini vur-

gulamaktadır. Bu diriliş sadece topraklarına girilen ülkenin değil, savaşmak ama-

cıyla gelen ülkenin de geçmişini temsil ederek iki ülke arasında bağ oluşturmaktadır.   

Suç ve terör olaylarının aksine savaşlar; ülkedeki turizm olaylarını da etkileyen 

kültürel mirasın izlerini ortaya çıkartmakta ve jenerasyonlar boyunca anımsanan 

bir yapıyı taşımaktadır (Smith 1998).  Ancak dark turizmi kapsamında değerlendi-

rilebilmesi için savaş alanlarının empati ya da merhamet duygularını ön plana 

çıkartacak biçimde kurgulanması gerekmektedir (Knudsen 2011). Nitekim o dö-

nemde insan yaşantıları, sesleri ve hatta savaş alanında duyulan kokuları yansıtan 

bir dizayn turistlerin bölgeye çekilmesinde temel etkendir. Ayrıca, yapısal özellik-

lerin korunması da önemli bir unsurdur. Örneğin, Almanya'da pek çok şehrin İkinci 

Dünya Savaşı’ndan kalma yapısal özelliklerini koruması hüzün turizmi kapsamında 

pek çok ziyaretçiyi ağırlamasında önemlidir. Aynı şekilde, İkinci Dünya Savaşı’nda 

bombalanan İngiltere'nin mimari yapısı ve manzarası da bu önemli olayın izlerini 

hala taşımaktadır (Lennon ve Foley 2002: 99-115). 

Bugün, insanların atalarının yaşadıkları acıları ve mutsuzluğu deneyimledikleri 

bu tip yerlere gitmeyi bir kutsal ziyaret gibi gördükleri ve motivasyonlarının, tatil 

arayışı içindeki turistlere göre çok farklı olduğu bilinmektedir. Atalarının ölümle-

riyle ya da yaşadıkları acılarla ilgili hikâyeleri dinlemeleri sonucunda bireyler ya 

da gruplar alana karşı merak duymaya başlamaktadır. Dolayısıyla, dark turizminin 

temel motivasyonlarından biri kan bağından kaynaklı merak duygusudur (Walter 
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2009). Diğer yandan, bu turizm kapsamındaki pek çok yerle ilgili çeşitli haberler ya 

da filmler medyada sık sık yer almaktadır. İnsanlar televizyon kanallarında gör-

dükleri ve kendilerini heyecanlandıran bu tip olaylara ve yerlere daha çok ilgi 

duymaktadırlar. Bu nedenle, alanda daha önce yaşanmış olayları benzer bir heye-

canla deneyimleyebilecekleri düşüncesiyle de hüzün turizmine katılmaktadırlar. 

Kılıç ve Sop’a (2011) göre Aristo’nun çalışmalarında arınma ve temizlenme olarak 

açıklanan ve izleyicinin kendisini kahramanın yerine koyarak o anlık da olsa kah-

ramanla beraber o acıyı hissetmesi ve kahramanın yaptığı hatayı yapmama düşün-

cesi (katarsis) de bu turizmin motivasyonlarından biridir (Kılıç ve Sop 2011).  Bu 

bağlamda, dark turizm ile ilgili yapılan çalışmalarda bu tür alanların ölümü  dene-

yimlemekten ziyade (Seaton 1996'dan aktaran Biran ve Hyde 2013) hayat üzerine 

düşünmek ve diğerlerinin ölümü ile ilgili alanları gözlemleyerek erdem kazanma 

amacıyla gerçekleştirildiği (Stone 2011b, 2012'dan aktaran Biran ve Hyde, 2013; 

Kılıç ve Sop 2011) fikri önem kazanmıştır.   

DARK TURİZM MEKÂNLARI 

Dark mekânlarla ilgili olarak buraya kadar yapılan açıklamalardan sonra, bu çalış-

maya Seaton’ın (1999: 131) mekânlarla ilişkili yaptığı sınıflandırma üzerinden 

devam edilmektedir. Bu mekânlardan ilki, toplumsal olarak tanıklık edilen ölüm 

alanları ve birinin idamını görmek için seyahat yapılan yerleri ifade etmektedir. 

Örneğin, konuya Türkiye açısından bakıldığında, Adnan Menderesin idam edildiği 

Yassı ada ya da bugün müzeye dönüştürülmüş olan Ulucanlar Cezaevi burada ya-

şanan acı olayların toplum tarihinde hatırlanması açısından önemli dark turizmi 

mekânı olarak kabul edilebilir. Ayrıca, Osmanlı döneminin ilk hapishanelerinden 

biri olan tarihi Sinop Kalesi Cezaevi de hüzün turizmi kapsamında ziyaret edilen 

önemli bir dark alandır.  Bu mekân yılda 1,3 milyon kişi tarafından ziyaret edilen 

Alcatraz’a (http://www.alcatrazcruises.com/) benzer şekilde yeniden elden geçiri-

lerek ziyaretçilerin sunumuna açılmıştır. Diğer yandan, günümüzde Osmanlı İmpa-

ratorluğu döneminde hükümdara karşı gelen ya da suç işleyenlerin idam edilmele-

rinin ardından başlarının halka sergilendiği "ibret taşı" olarak adlandırılan taşların 

sergilendiği mekânlar da bu amaçla kullanılmaktadır. Örneğin, Edirne Adalet Kas-

rındaki ibret taşı gibi (http://isamveri.org).  

İkinci grupta, kitle veya bireysel ölüm alanlarının sergilenmesi ve bu mekânları 

görmeye yönelik bir hareket söz konusudur (Seaton 1999). Dark turizmi alanları-

nın ziyareti bazı araştırmacılar tarafından modern hac ziyareti kapsamında "ölüm-

cül çekiciliklerin" ziyaret edilmesi olarak da değerlendirilmektedir (Rojek 

1993a’den aktaran Lennon ve Foley 2002,). Bu kategoride yer alan kitle ve bireysel 

ölüm mekânlarının ziyaretindeki temel ziyaretçi güdüsü ise turistlerin tarihten pay 

alması olmaktadır. Örneğin, Çanakkale’de 2014 yılında 463.563 kişi tarafından 



Araştırma Bildirileri 

 

247 

ziyaret edilmiş olan Truva savaşlarının olduğu bölge ya da İnönü savaş alanlarına 

yapılan ziyaretler gibi (Kozak ve Bahçe 2009). Ayrıca, bireysel ölüm alanlarına 

Dolmabahçe sarayı örnek verilebilir.  

Üçüncü grup, mezarlıklar ve anıtlar gibi savaşı ve savaşlarla gelen ölümü hatırla-

tan merkezleri kapsamaktadır. (Seaton 1999) Örneğin, Çanakkale, Gelibolu, İnönü 

ve Sakarya Savaşlarının gerçekleştiği alanlar ve buralardaki şehitlikler ve anıtlar 

üçüncü kategoride ele alınabilecek dark turizm çekim merkezleridir. 

Dördüncü grupta, ölümü temsil eden maddi kanıtlar ve semboller yer almaktadır. 

Maddi kanıtlar ve semboller açık ya da kapalı alan müzeler kapsamında ele alına-

bilmektedir. Tarihi ve kültürel mirasın görsel bir yapıya büründürülerek sergilen-

diği müzelerin her biri ayrı bir anlam içeren ürünleri barındırmaktadır. Bu grubun 

ilgi çekici örneklerinden biri 12 Eylül’de idam edilen kişilere ait eşyaların ve işken-

ce aletlerinin sergilendiği 12 Eylül Utanç Müzesidir. Bu ürünlerin taşıdığı sembolik 

anlamlar ziyaretçilere ulusun kültürü, geçmişi, siyasi sınırları, politik ve sosyal 

yaşantıları hakkında bilgi vermekte ve egemen ideolojiyi yansıtmaktadır (Aydın-

gün 2007).  Savaş ile ilgili olarak ziyarete açılmış olan müzelerin ise sadece savaşı 

yansıtan ürünleri içermesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Geçmişin bugünle 

ilişkilendirilmesini sağlayarak toplum kimliğinin güçlenmesinde de önemli bir rol 

oynayan bu müzeleri eğitim, deneyim ve toplumsal dürtülerin karşılandığı alanlar 

olarak görmek mümkündür. Söz konusu ihtiyaçların karşılanması için farklı kate-

gorilerde işlev gören müzelerin belirli ürün yelpazeleri bulunmaktadır (Cengiz, 

2006).  Bu ürünlerin turistik bir çekicilik olarak kullanılabilmesi için savaşın her iki 

tarafını da yansıtacak ürünler bir arada sergilenmelidir (Lennon ve Foley 2002; 

110). Bu durum,  müzenin taraflara karşı objektif olduğunun bir göstergesi olarak 

da önemlidir.  

Beşinci grupta ise İsa’nın çarmıha gerildiği ya da Kerbela gibi dini acı ve kederli 

olaylarının yaşandığı alanlar yer almaktadır. İnanç turizmi kapsamında yer alan 

türbeler dini veya siyasi açıdan önemli görülen kişilerin ölüm alanlarını içermesi 

ve insanlar üzerinde yarattığı duygusal etki dolayısıyla dark turizmi kapsamında 

değerlendirilebilmektedir. ( Kozak ve Bahçe 2009). 

BİR DARK MEKAN OLARAK ÇANAKKALE  

Çanakkale, öncelikle bir yerin dark turizm mekânı olarak turistik amaçlarla sergi-

lenmesiyle ilgili “toplumsal olarak tanıklık edilen ölüm alanları için seyahat yapılan 

yerler” ve “kitle veya bireysel ölüm alanlarının sergilenmesi ve bu mekânları gör-

meye yönelik hareketler” kapsamında değerlendirilebilir. Çünkü bu mekânda yapı-

lan savaşlar gerek yerli gerekse yabancı birçok askerin toplu ölümüne neden ol-

muştur ve bugün bir açık hava şehitliği niteliğini kazanmıştır.  
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Bilindiği gibi Birinci Dünya Savaşı'nda, İngilizlere destek vermek amacıyla oluş-

turulan birliklere ANZAK (Anzac) adı verilmiştir. 18 Mart 1915’te başlatılan savaş-

ta, müttefik kuvvetlerin, Çanakkale Boğazında deniz yolunu açamayacağını anlaşı-

lınca,  karadan da bir çıkarma yapılması gerektiği ve duyulan ihtiyacın karşılanma-

sı için Anzak kolordusunun cepheye getirilmesi kararı alınmıştır.  Anzaklar 25 

Nisan 1915 Pazar günü sabahın erken saatlerinde başlayan çıkarma ile Gelibolu 

Yarımadası'ndaki savaşa katılmışlardır. Anzaklar özellikle Gelibolu'daki çıkarmada 

ve Arıburnu'ndaki çarpışmalarda büyük mücadeleler vermiş, fakat bu mücadele 

sonunda ne Anzaklar ne de onları kullanmaktan kaçınmayan İngilizler başarı sağ-

lamışlardır. Anzaklar Çanakkale'ye gelmeden önce Türklerin barbar insanlar oldu-

ğunu düşünüyorlardı. Gelibolu'da yapılacak çıkarmaya gelen bu insanlar bu duygu-

ları bir kenara bırakmış, geri dönerken bu düşünceleri değişmiştir. Türklerin, bar-

bar değil, tam tersine, esire dahi misafir hürmeti gösteren, kahraman ve iyi niyetli 

insanlar olduğu imajı doğmuştur. Avustralya'nın çalışmak için ülkeye işçi olma 

talebini ilk önce Türkiye'ye yapması bu imajın en iyi göstergesidir. Anzaklar’ın 

Çanakkale'deki savaşlarda verdikleri kayıp; 26.094'ü Avustralyalı, 7.571'i Yeni 

Zelanda'lı olmak üzere toplam 33.665'tir. (http://tr.wikipedia.org) Bu tabloya 

bakarak, Çanakkale'nin tüm dünyada kabul gören bir dark alanı olduğunu söyle-

mek ve bu mekânının tanıtımını bu yönde yapmak mümkündür. Zira bu mekân, 

Akyurt, Kılıç ve Sop (2011) ile Kılıç ve Sop’un (2011) çalışmalarında da aynı bakış 

açısıyla değerlendirilmiş ve dark turizmi destinasyonu olarak incelenmiştir.  

Bir yerin dark turizm alanı olması için olmazsa olmaz bir diğer gösterge; 

“mezarlıklar ve anıtlar gibi ölümü ve savaşı hatırlatan merkezler” olmasıdır. 

Özellikle, Yeni Zelanda ve Avustralya hükümetleri şehitlerini ülkelerine götürme 

talebinde bulunmuşlardır. Bu talep üzerine Atatürk, şehitler için Çanakkale’de bir 

şehitlik oluşturulabileceğini ve şehit yakınları ve Yeni Zelanda-Avustralya 

vatandaşlarının bu şehitliği ziyaret edebileceklerini beyan etmiştir. Böylece 

Çanakkale’de Anzaklar için bir şehitlik kurulmuş ve ziyarete açılmıştır. Ayrıca, 

Çanakkale Savaşı sonrasında savaşa katılan müttefiklere, anzaklara ve Türk 

askerlerine ait çeşitli şehit anıtları yaptırılmıştır. 

Dark turizm mekânlarının bir diğer koşulu ise “ölümü temsil eden maddi kanıtlar 

ve sembollerin yer almasıdır”. Lennon ve Folley'e (2002) göre savaş alanlarının 

dark turizmi kapsamında değerlendirilebilmesi için o dönemde insan yaşantıları, 

sesleri ve hatta savaş alanındaki atmosferin yansıtılması önemlidir.  Çanakkale 

savaşları bağlamında, bu duygular büyük ölçüde savaşa dair anlatılarla, müzeler, 

tiyatral gösteriler, kütüphane, anıtlar ve sembolik ve gerçek şehitliklerle güçlendi-

rilmektedir. Toplumsal amaca yönelik olarak bireylerin, tarihi olaylara dair bilgi 

edinmesinde yansıtıcı kaynak olarak değerlendirilen müzeler, Uralman (2006)’ya 

göre gerçekleşen olayların belgelerini depolama ve sergileme yoluyla araştırmaya 



Araştırma Bildirileri 

 

249 

olanak tanımaktadır. Bu bağlamda, Çanakkale’de mevcut açık hava müzesi, Nusrat 

Mayın Gemisi, Barış müzesi vb. değerlere dayanarak, Çanakkale’nin dark turizmin-

de dünyada bilinen önemi çok daha yukarıya çekilebilir.  

Bugün, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Çanakkale’nin müze kapsamında de-

ğerlendirilen diğer önemli turistik merkezlerinden biri olarak hizmet sunmaktadır. 

Bu merkezde yer alan 11 canlandırma odasında hologram ve üç boyutlu gösterim-

ler tarihi bugüne yansıtarak turistlerin yaşananları deneyimlemesine olanak ya-

ratmaktadır. Böyle bir merkez turizm açısından birincil derece çekicilik unsuru 

olma potansiyelini taşımaktadır. Dolayısıyla, bu merkezin tanıtımına yönelik ça-

lışmaların ön plana çıkartılması gerekmektedir. Bu arada, Çanakkale Savaşları 

İhtisas Kütüphanesi bölgenin önemli çekim unsurlarından biri olarak görülmekte-

dir. Alternatif turizm kapsamında seyahat edenlerin profilleri değerlendirildiğinde 

turistlerin orta ya da üst-orta sosyo-ekonomik statüye sahip, sofistike olmaya me-

yilli ve özel ilgilerinin içeriğini araştıran gruplar olduğu görülmektedir. Ayrıca, 

yabancı turistlerin okuma alışkanlıkları göz önünde bulundurulduğunda bu kütüp-

hane zenginleştirilerek ve geliştirilerek değerlendirilmesi gereken kültürel bir 

değerdir. Ancak kütüphaneye erişim imkânlarının zamanla sınırlandırılması kü-

tüphanenin bu turizm kapsamında yeterli ölçüde değerlendirilememesine neden 

olmaktadır.  

Beşinci grupta yer alan bir dark alanın dini konularda yaşanan acıları ya da ölü-

mü simgelemesi göstergesinde ise Çanakkale'nin yine önemli olduğu söylenebilir.  

Bu alandaki anıtlar ve türbeler bu mekânların, millete özgü olan dini inançlarını 

harekete geçirmektedir. Dolayısıyla, turistler istek ve ihtiyaçlarına karşılık bula-

caklarına inandıkları bu alanlara yönelmektedirler. Çanakkale’de; Gelibolu’yu ülke 

topraklarına katmak amacıyla savaşan Süleyman Paşa veya Kaptan-ı Derya Saruca 

Paşa gibi önemli isimlerin türbeleri bulunmaktadır. 

Çanakkale Savaşı Türkiye tarihinde yarattığı büyük dönüşümü Yeni Zelanda ve 

Avusturalya üzerinde de yaratmasından dolayı önem taşımaktadır. Anzak askerle-

rinin İngiltere'ye destek vermek amacıyla Çanakkale'ye gelmesiyle birlikte savaş,  

her iki ülke için de yeniden doğuş anlamını ifade etmiştir. Dolayısıyla, Çanakka-

le'nin ziyaret motivasyonu dark turizm olarak ifade edilen turizm motivasyonla-

rından farklı olarak kim olduklarını ve nereden geldiklerini daha iyi anlamaktır 

(Slade, 2003). Diğer bir bakış açısıyla, yılın her döneminde gerçekleştirilebilen 

hüzün turizmine bağlı seyahat motivasyonu diğer turizm faaliyetlerine göre önemli 

farklılıklar göstermektedir. Hyde ve Harman (2011) dark turizmin bütün turizm 

hareketleri arasında dramatik yapısıyla turistlerin duygularını harekete geçirmesi 

dolayısıyla en anlamlı faaliyetlerden biri olduğunu vurgulamaktadır.  
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Avustralyalı ve Yeni Zelandalı insanlar, hiç tanımadığı topraklarda ve hiç bilme-

diği insanlarla, ayrıca neden ve hangi amaçla savaştıklarını dahi bilmeden, müca-

dele vermiş, bu mücadele sonucunda, kendi topraklarını savunmak istemekten 

başka hiçbir amacı olmayan Türk insanının (askerinin) kanını dökmek, aynı ölçüde 

kendi kanlarını da akıtarak, ellerinde koca bir hiçle savaşa son vermişlerdir. Bu 

savaş sırasında Anzakların tek kayda değer elde ettikleri, "dominyon halkları ve 

Anzakların, kendilerinin bir sömürge insanı değil, milli bir karakter taşıyan insan-

lar oldukları duygusunu kazandırması"dır2.  

Her yıl yaklaşık 2500-3000 Anzak’ın katıldığı törenlere yoğun turist akışının ya-

şandığı bölgede Belediye Belgeli 393 otel ve pansiyon 14.427 turiste hizmet suna-

bilmektedir. Ayrıca, Turizm İşletme Belgeli 440 Otel’de 19.169 kişi konaklayabil-

mektedir. Her yıl özellikle 18 Mart ve Nisan aylarında farklı ulusların askerlerini 

anma törenleri düzenlenmekte ve bu aylarda yoğunlaşan turizm hareketleri 

sonucunda yöreye  yaklaşık 311.045 yerli ve 190.476 yabancı turist gelmektedir.  

Her yıl 25 Nisan'da gerçekleştirilen festivaller, turistik açıdan bölgeyi çekici kıla-

bilmek amacıyla, Hall, Basarin ve Binley’ın (2010) ifade ettiği şekliyle bilinçli ola-

rak planlanan ve yaratılan ritüel, sunum, gösteri ve kutlamaları içermektedir. 25 

Nisan sabahı kara çıkarmasının yapıldığı saat 5:30’da Anzak Koyu’nda başlayan 

törenlerde, bir papaz tarafından savaşta ölenler için dualar okunmaktadır. Daha 

sonra Anzakların anısına savaşa katılan ülke temsilcileri tarafından çelenkler su-

nulmakta ve ülkelerin barış ve dostluk içerisinde olduğunu temsil etmek amacıyla 

üç ülkenin de milli marşı çalınmaktadır.  Bu girişim, Anzak'ları anılarını canlandı-

rarak onları onurlandırmak suretiyle bölgedeki turizm faaliyetlerinin canlanması-

na etki etmektedir.  Örneğin, 2014 yılında 18.267 Avustralyalı ve 1264 Yeni Zelan-

dalı turist yöreye gelmiştir. Ziyaretçi sayılarına ilişkin olarak elde edilen veriler, 

Avustralyalı turistlerin sayısında yıllık olarak önemli artışlar olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

Bir bölgenin özellikle dark turizmi kapsamında turistik yer haline dönüşmesi için 

bölgede yaşanan olaylara ve bölge hakkında gazete, radyo, televizyon ve internette 

yayınlanan haberlere ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, 1981 

Peter Weir öncülüğünde çıkış yapan Gelibolu, 2014 yılında yönetmenliğini Russell 

Crowe’un yaptığı “Son Umut” ve 2015 yılında Özhan Eren’in yapımını üstlendiği 

“Son Mektup” filmlerinin çıkışı bölgenin tanınırlığında büyük önem arz etmektedir.   

Buraya kadar yapılan açıklamalara bağlı olarak denilebilir ki Çanakkale dünya ve 

Türkiye tarihinde önemli bir dark alanıdır. Literatürde tartışılan ve kabul gören 

göstergeler itibariyle yapılan değerlendirmede, bu alanın beş temel grup içinde yer 

                                                                                 
2 www.kultur.gov.tr 
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alabilecek zenginlikte ve güçte olduğu görülmüştür.  Ancak halen, yörenin tanıtımı 

konusunda bazı eksikliklerin bulunduğu gözlenmektedir. Günümüzde internetin 

yabancı turistlerin tercihleri üzerinde oynadığı rol göz önünde bulundurulduğunda 

yetersiz alt yapı oluşumu dikkat çekmektedir. Çanakkale, farklı ülkelerin tarihi 

üzerinde oynadığı rol nedeniyle şahıslar ve tur organizatörleri tarafından İngilizce 

hazırlanan pek çok internet sitesi turizm bakanlığından bağımsız olarak tanıtıl-

maktadır. Bu tanıtımlara ilişkin taraflar turizm bakanlığının internet sayfasında 

pek çok önemli veri yer almasına rağmen uluslararası turizm potansiyelinin ortaya 

çıkışında etkisinin beklenenin altında olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca, ulusla-

rarası tanıtımda önemli bir yeri olan www.goturkey.com sitesinde yer alan alterna-

tif turizm çeşitleri arasında, Çanakkale’nin dünyanın önemli dark turizmi merkez-

lerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen, dark turizmi linkinde yer almaması 

önemli bir kayıp olarak görülebilir.  

SONUÇ 

Dünya tarihinde yaşanmış olan savaşların ülkeler açısından pek çok yıkıcı sonucu 

olmuştur. Ancak zaman içinde yaşanan gelişmeler bu yıkıcı sonuçların doğru de-

ğerlendirilmesi ile potansiyel avantajlar yaratılabileceğini ortaya çıkartmıştır. Bu 

avantajlardan biri de dark turizmi kapsamında ülkeye turist akışını sağlamaktır. 

Dark turizminde etkili olduğu görülen tarihsel, ailevi ve kültürel bağlar, Çanakka-

le’yi Anzaklar ve Türkler açısından turistik açıdan çekici hale getirmektedir.  

Seaton’ın (1999) beş gruba ayırdığı dark turizmi alanları sınıflamasının Çanakka-

le bağlamında ele alındığı bu çalışmada,  bölgenin dark turizmi kapsamındaki de-

ğerinin ortaya konmasına çalışılmaktadır. Nitekim bölgede Çanakkale savaşlarını 

konu edinen birçok çekicilik bulunmaktadır. Bu çekicilikler arasında ilk akla gelen-

ler; savaş alanları, savaşta kullanılan araçlar, sonrasındaki anıtlar, açık hava müze-

leri ve şehitliklerdir. 

Dark turizmi kapsamında turistin belirli bir bölgeye çekilebilmesi için ihtiyaç 

duyulan duyarlı tutum Çanakkale’de gerçek şehitlikler ve temsili olarak yaratılan 

sembolik şehitlikler ile bunları tamamlayıcı özelliğe sahip olan anıtlarla ön plana 

çıkartılmıştır. Bunun nedeni, şehitliklerin ve anıtların tıpkı savaş alanları gibi in-

sanları duygusal açıdan etkilemesidir. Mekânın ziyareti sırasında turistlerin kan 

bağı ile bağlı oldukları atalarının mezarlarını bulmalarıyla kişisel reaksiyon ortaya 

çıkmaktadır. Bu reaksiyon, akrabalık bağlarının devreye girmesi veya akrabalık 

olmasa dahi aradaki sosyal ve kültürel bağların gücü yöreyi pek çok yerli ve yaban-

cı turistin ziyareti üzerinde etkili olmaktadır (Baldwin ve Sharpley, 2009 s:204-

205). Bu noktadan hareketle özellikle, Avustralya ve Yeni Zellandalılar milli duygu-

ları ve geçmişe duydukları ilgi nedeniyle çeşitli zamanlarda bölgeye akın ettikleri 

görülmektedir.  Ancak turistlerin on-line bilgi almasında önem taşıyan İl Kültür ve 
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Turizm Bakanlığının İngilizce sayfalarının ya da Çanakkale turizmi geliştirme vak-

fının eksikliği turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilemediği düşüncesini 

yaratmaktadır. Bu eksikliklere rağmen, Avustralyalı turistlerin sayısı her geçen yıl 

belirli oranlarda artmaktadır.  

Çanakkale sahip olduğu kültürel miras ile turistik motivasyonu güçlendirerek tu-

ristik çekim merkezi olma potansiyelini iyi değerlendirmiş bir destinasyon olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu girişimin benzeri diğer yerler içinde örnek teşkil etmesi 

gerekmektedir. Kurtuluş Savaşı sürecinde önemli yeri olan ancak, turizm sektörü-

ne kazandırılamamış İnönü ve Sakarya gelişime açık olan diğer yerler arasında 

gösterilebilmektedir. Dark turizmi kapsamında markalaştırılabilecek olan bu tür 

yerlerin yeniden değerlendirilme kapsamına alınması ve renovasyonunun yapıla-

rak ziyarete açılması gerekmektedir.  
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ÖZ 

Bu çalışmanın amacı, örgütsel değişim literatüründe yer alan değişim modellerinin ör-
gütsel değişim konulu turizm araştırmalarında uygulanabilirliğini ortaya koymaktır. Bu 
hususta, örgütsel değişim modelleri ve turizm işletmelerinde uygulanan değişim yakla-
şımları üzerine bir literatür taraması yapılmıştır. Tarama sürecinde, çevrimiçi akademik 
veri tabanlarından ve atıf dizinlerinden de faydalanılarak; “değişim yönetimi, örgütsel 
değişim, örgütsel değişim modelleri, turizm” gibi anahtar sözcükler kullanılmıştır. Bu 
bağlamda ilk olarak, örgütsel değişim modellerinin ve değişim yönetimi yaklaşımlarının 
yapısal değişimi öngören konulardan insan odaklı ve işletme çevresiyle ilişkili konulara 
doğru gelişim gösterdiği tespit edilmiştir. İncelenen turizm araştırmalarında da turizm 
işletmelerinin insan odaklı yapısı ve dış çevre unsurlarına karşı hassasiyeti gözlendiğin-
den; bu çalışmada ele alınan örgütsel değişim modellerinin turizm işletmeleri bağla-
mında uygulanabilir nitelikte olduğu ileri sürülmüştür. Bunun yanında, turizm literatü-
ründen verilen örnek çalışmalarda toplam kalite yönetimi, kıyaslama, dış kaynaktan ya-
rarlanma gibi yaklaşımlara dayanılarak pek çok alanda değişimin vurgulandığı, ancak bu 
yaklaşımların bir sistem içerisinde değişim yönetimi bakış açısıyla tartışılmadığı yargısı-
na ulaşılmıştır. Bu nedenle mevcut çalışmada, farklı değişim yaklaşımlarının konu alın-
dığı turizm araştırmalarında faydalanılabilecek değişim modelleri önerilmiş ve modelle-
rin katkıları üzerine bir tartışma yapılmıştır. İlgili modellerin örgütsel değişimin kuram-
sal açıdan daha güçlü açıklanabilmesi hususunda turizm literatürüne katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.  

Anahtar sözcükler: Örgütsel değişim, değişim yönetimi, değişim modelleri, turizm iş-
letmeleri. 

 

 
 

                                                                                 
  Bu çalışma, Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK tarafından yürütülen Turizm İşletmelerinde Değişim 

Yönetimi isimli doktora dersinin seminer ödevinden geliştirilmiştir.  



Araştırma Bildirileri 

 

255 

GİRİŞ 

1940’lı yıllarda Kurt Lewin tarafından ileri sürülen örgütsel değişim modeli başta 

olmak üzere günümüze kadar geliştirilen çeşitli örgütsel değişim modelleri, işlet-

melerin değişime uyum sağlamaları hususunda birer kılavuz rolünü üstlenmekte-

dir (Armenakis ve Bedeian 1999). Tarihsel perspektiften bakıldığında bu modelle-

rin üretim anlayışındaki değişimler, hizmet sektörünün yükselişi, yönetim yakla-

şımlarındaki gelişim ve çevrenin dinamik yapısı gibi birçok faktörün etkisiyle farklı 

yönlere odaklandığı anlaşılmaktadır. Modellerdeki bu çeşitliliğin nedeni; Koçel 

(2013) tarafından “postmodernist bakış açısının gelişimi, örgüt konularını sosyolo-

ji ve iktisat disiplinleri açısından inceleyen görüşler, küreselleşme ve bilgi çağı” 

olarak ifade edilen unsurlardan etkilenerek ortaya çıkan yeni yönetim yaklaşımla-

rıdır. Bu bakış açısı, Hannan ve Freeman’ın (1977’den akt. Koçel 2013) popülasyon 

ekolojisi kavramını açıklamaktadır. Yani örgütler yaşayan birer canlı olarak kabul 

edilmektedir ve rekabet ortamında doğal seleksiyona tabi olmaktadır. Bu nedenle, 

Darwin’in “türlerin en güçlü, en akıllı olanı değil, değişime en iyi uyum sağlayanı 

ayakta kalır” sözü örgütler için de oldukça geçerlidir. Dolayısıyla,  hizmet sektörü-

nün yükselişe geçmesiyle birlikte örgütsel değişim modellerinin de ürün ve örgü-

tün yapısındaki değişimleri esas alan bir anlayıştan bireye ve dış çevreye odaklı, 

yapılan değişimleri izleyen ve sürekli değerlendirmelere imkân tanıyan dinamik 

bir yapıya doğru gelişim kaydettiğini belirtmek mümkündür (Isabella 1990; Burke 

ve Litwin 1992; Liu ve Perrewe 2005; Schmitt ve Klarner 2015). Bu bağlamda, 

dinamik yapıdaki turizm işletmelerinde hangi değişim yaklaşımlarının uygulandığı 

ve değişim sürecini ele alan araştırmalarda değişim modellerinden ne düzeyde 

faydalanıldığı sorusu önemli bir araştırma konusu olmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, örgütsel değişim modellerini turizm işletmelerinde sıkça 

uygulanan değişim yönetimi yaklaşımları ile ilişkilendirerek tartışmak ve bu bağ-

lamdaki uygulanabilirliğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada 

öncelikle örgütsel değişim modellerinin içerikleri ve tarihsel süreç içerisindeki 

gelişimi ele alınmıştır. Ardından, turizm literatüründen örnek araştırmalara yer 

verilerek, bu araştırmalarda hangi değişim yaklaşımlarının konu alındığı açıklan-

mıştır. Son olarak, ilgili örnekler araştırmalar üzerinden değişim modellerinin 

turizm araştırmalarında uygulanabilirliği tartışılmıştır. Örgütsel değişim modelleri 

ile değişim yönetimine ilişkin farklı yaklaşımlar arasındaki ilişkiyi turizm işletme-

leri bağlamında tartışacak olan bu özgün çalışmanın gerek literatüre gerekse sek-

tör yöneticilerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

ARAŞTIRMANIN İNCELEME YAKLAŞIMI 

Bu çalışma bir derleme (toplu bakış) çalışmasıdır. Derleme türündeki araştırmalar, 

bazı hususlarda araştırma makalesi türünden farklılaşmaktadır. Örneğin derleme 
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makalesi; temelde özgün bir yayın değildir, ilgili konudaki yayımlanmış makaleleri 

aynı bakış açısıyla değerlendirmeyi amaçlamaktadır, sayfa sayısı genellikle fazla-

dır, ilgili konu üzerine yapılan araştırmaların tartışılan bağlamdaki eleştirisini 

vermektedir (Day 2000: 97). Bu nedenle tartışma bölümü daha derindir. Şekilsel 

olarak da farklı özellikler gösteren derleme türündeki araştırmalarda IMRAD (Int-

roduction-Methods-Results, and Disscussions) formatı uygulanmamaktadır (Yıl-

maz 2006: 50). Literatür incelemesi içeriğinde hazırlanan bu çalışmada, örgütsel 

değişim modelleri ve turizm işletmelerindeki örgütsel değişim uygulamaları konu-

sunda bir tarama yapılmıştır. Bu tarama sürecinde, çevrimiçi akademik veri taban-

larından ve atıf dizinlerinden de faydalanılarak1; “değişim yönetimi, örgütsel deği-

şim, örgütsel değişim modelleri, turizm” gibi anahtar sözcükler, İngilizce karşılıkla-

rı da dahil olmak üzere, farklı kombinasyonlar şeklinde kullanılmıştır.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Örgütsel değişim, örgütün çeşitli alt sistem ve unsurlarında veya bunlar arasındaki 

ilişkiler sisteminde meydana gelebilecek olumlu veya olumsuz, niteliksel veya 

niceliksel, planlanan veya planlamayan bütün değişiklikleri ifade etmektedir (To-

kat 2012: 30). Örgütlerin değişime yönelmelerinin nedenleri; teknoloji, rekabet, 

ekonomik koşullar ve sosyal-kültürel-demografik koşullardan oluşan dış çevrenin 

etkisi ve/veya düşük verimlilik, satışlardaki düşüş, motivasyonel sorunlar, örgüt içi 

çatışmalar, çalışanların beklentilerindeki değişimler gibi içsel çevrenin etkisi ile 

açıklanabilmektedir (Koçel 2013: 674-675).  Çevrenin örgüt üzerindeki bu etkisi; 

örgütlerde değişime hazırlık süreci, değişime yönelik uygulamalar, iş ile ilgili faali-

yetlerde değişim yapma ve örgüt kültüründe değişim gibi konuların da incelenme-

sine neden olmuştur. Bu konular üzerine yoğunlaşan araştırmacıların başında Kurt 

Lewin gelmektedir (Lim ve Yazdanifard 2014). 1980’li yıllara kadar örgütsel deği-

şim ile ilgili çalışmalara yön veren “planlı değişim” kavramının ilk kez Lewin tara-

fından gündeme getirilmesinin ardından değişim olgusunu sistematik olarak ince-

lemek üzere çok sayıda model geliştirilmiştir (Burnes 2005; Liu 2009).  Yapılan 

literatür taramasının sonucunda oluşturulan Tablo 1, değişim modellerinin gelişi-

mini göstermektedir. Tabloda her bir değişim modeli için kısaca açıklamalara yer 

verilmiştir2.   

 

                                                                                 
1 Veri tabanları: Akademik Dizin, ASOS Index, CrossRef, Emerald, Open J-Gate, ProQuest, Science 

Direct.  

Atıf dizinleri: Social Science Citation Index, SCOPUS. 
2 Bildiri metninin sayfa sayısını sınırlandırmak amacıyla, bu tabloda ele alınan modellerin görselle-

rine sadece sunum dosyasında yer verilebilmiştir. Sunuma ulaşmak için yazarlarla iletişime geçiniz. 
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Tablo 1. Örgütsel Değişim Modellerinin Gelişimi 

Yazar ve Tarih 
Modelin İsmi, Aşamaları ve/veya 

Unsurları 
Model Hakkında Kısa Bilgi 

Lewin (1947) 

Denge Modeli (ya da Kuvvet-Alan 
Analizi) 

 

1. Buzların çözülmesi 

2. Değişimin uygulanması 

3. Yeniden dondurma 

Denge Modeli, mevcut sistemi değişime 
zorlayan kuvvetler ile değişime karşı dire-
nen sistemlerin etkileşimi sonucunda 
olağan dengenin bozulacağına ve bunun 
sonucunda da değişimin gerçekleşeceğine 
işaret etmektedir (Koçel 2013). Birinci 
aşamada; örgütün mevcut durumu tanım-
lanır, değişime yönelik itici güçler ve deği-
şime karşı direnç unsurları açığa çıkarılır ve 
son olarak değişimin sonunda ulaşılmak 
istenen konumun resmi çizilir. İkinci aşama-
da; örgütteki bireylerin ilgi ve katılımları ile 
yeni bir aşamaya geçilir ve değişim uygula-
nır. Son aşamada ise değişimin ardından 
örgütte meydana gelen yeni durumun 
korunmasına yönelik çabalar sergilenir. 
Bunu sağlamak için örgüt politikaları, başa-
rının ödüllendirilmesi ve yeni standartların 
kurulması gibi araçlar kullanılır (Cameron ve 
Green 2009). 

Lippit, Watson ve 
Westley (1958) 

Yedi Aşamalı Değişim Modeli* 

 

1. P
roblemin teşhis edilmesi 

2. D
eğişim motivasyonunun ve 
kapasitesinin değerlendiril-
mesi 

3. D
eğişim ajanının kaynaklarının 
değerlendirilmesi  

4. İ
lerici değişim amaçlarının be-
lirlenmesi 

5. D
eğişim ajanlarının rolünün 
herkes tarafından açıkça an-
laşılabilecek şekilde belir-
lenmesi ve beklentilerin açık-
ça ortaya konulması  

6. D
eğişimin sürdürülmesi  

7. Y
ardımcı ilişkilere yavaş yavaş 
son verilmesi 

Model, Lewin’in değişim modeline farklı bir 
yorum getirerek; değişimin kendisinden çok 
değişim ajanının rolü ve sorumluluklarına 
odaklanmaktadır (Lippit vd. 1958’den akt. 
Kritsonis 2005). Lewin’in değişim modeli ile 
arasındaki benzerliklere dikkat edildiğinde, 
modelin birinci ve ikinci aşamalarının buzla-
rın çözülmesi aşamasını temsil ettiği anla-
şılmaktadır. Değişim ajanının rolünün 
belirlenmesini kapsayan üçüncü aşama, 
alternatif amaç ve yolların belirlenmesi ve 
eylem planının oluşturulmasını kapsayan 
dördüncü aşama ve son olarak değişime 
yönelik niyetlerin gerçek uygulamaya 
dönüştüğü beşinci aşama ise değişimin 
uygulanması aşamasını temsil etmektedir. 
Değişimin genelleştirilmesi ve kalıcılığının 
sağlanmasına yönelik altıncı ve yedinci 
aşamalar yeniden dondurma aşamasını 
göstermektedir (Tripon ve Dodu 2005). 

Greiner (1967) Başarılı Örgütsel Değişimin Dina- Örgütlerde başarılı değişimin gerçekleştiril-
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mikleri 

 

1. Y
öneticiler üzerinde baskı 
oluşması 

2. Y
önetimin müdahalesi 

3. P
roblemin teşhisi 

4. Y
enilik arayışı 

5. Ç
özüm yollarının geliştirilmesi 
ve test edilmesi 

6. U
laşılan sonucun devamlılığının 
sağlanması 

mesine imkân sağlayan yaklaşımların belir-
lenmesi ve arzulanan sonuçlara ulaşmaya 
engel teşkil eden eylemlerin tartışılması 
gerektiğini belirten Greiner (1967), bu 
varsayımına dayanarak, başarılı örgütsel 
değişimin dinamiklerini altı aşamalı bir 
değişim modeli ile açıklamıştır.  

Leavitt (1976) 

Örgütsel Değişimin Temel Bileşen-
leri 

 

1. Görev  

2. İnsan 

3. Teknoloji 

4. Yapı 

Model, birbirine bağımlı dört bileşen (görev, 
insan, teknoloji ve yapı) arasındaki ilişkinin 
gözlenmesi yoluyla örgütsel değişimin 
açıklanabileceğini ileri sürmektedir. Model-
deki görev boyutu, örgütün bir hizmet 
sunmaya yönelik amacını temsil etmektedir. 
İnsan boyutu ise görevi yerine getirecek 
kişileri ifade etmektedir. Yapı boyutu; iş 
akışı, iletişim ve karar alma yetkisi anlamına 
gelmektedir. Model üzerindeki herhangi bir 
boyutta yaşanacak değişikliğin diğer boyut-
ların da değişmesine etki edeceği ve deği-
şimin yönetimini etkileyeceği ifade edilmek-
tedir (Leavitt 1976’dan akt. Jing ve Xuejun 
2009). 

Schein (1980) 

Birey Odaklı Örgütsel Değişim 
Modeli* 

 

1. Psikolojik güven 

2. Bilişsel yeniden yapı-
landırma 

3. Yeniden dondurma 

Model, Lewin’in örgütsel değişim modelinin 
aşamalarını “birey odaklı değişim” kapsa-
mında yeniden ele almıştır (Schein 2006). 
Lewin’in değişim modelinin bir uzantısını 
oluşturan Schein, özgün olarak, değişimin 
ilk aşamasında değişime yönelik motivasyo-
nu arttırmak için uygulanabilecek üç farklı 
işlemden söz etmektedir. Bunlar; değişimin 
gerektiğini gösteren ve rahatsızlık yaratacak 
verilere (düşük satışlar, müşteri şikâyetleri 
vb.) ulaşma, bu veriler ile amaçlar ve hedef-
ler arasında bağlantı kurarak endişeye ya da 
suçluluk duygusuna neden olma, son ola-
rak, sorunların çözülmesi ve yeni bilginin 
öğrenilmesi sürecinde her hangi bir kayıp 
yaşanmayacağına dair “psikolojik güven” 
yaratmadır (Schein 1980’den akt. Schein 
2006).  

Isabella (1990) 
Değişim Yorumlanması Modeli* 

 

Değişim sürecinde yaşanan olayların işletme 
yöneticileri tarafından değişim bakış açısıyla 
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1. Öngörü 

2. Onay 

3. Zirve 

4. Sonuç 

nasıl yorumladığını açıklamak üzere geliştiri-
len bu model, bireylerin değişime yükledik-
leri anlamları ve değişime yönelik bakışını 
açıklamaktadır. Model, örgütsel olayların 
değişim süreciyle bağlantılı olarak dört 
aşamada yorumlanacağını göstermektedir. 
Bunlar sırasıyla “öngörü, onay, zirve ve 
sonuç” olarak isimlendirilmiştir. Örgüt içi 
dedikodular, spekülatif önseziler ve kopuk 
bilgi parçaları “öngörü”nün oluşmasına etki 
etmektedir. Yöneticilerin önemli bir örgüt-
sel olayın meydana gelmesinin ardından 
örgüt içinde kendilerini bu değişime uyumlu 
hale getirmeleri için kullandıkları geleneksel 
yorumlamalar ve geçmişteki olaylara yapı-
lan atıflar ise modelin “onay” aşamasını 
oluşturmaktadır. Yöneticiler tarafından 
geçmiş kural ve davranışların sorgulanması, 
yenilerinin test edilmesi-gözlemlenmesi ve 
yoğun sembolizmin kullanılması ise modelin 
“zirve” aşamasını tanımlamaktadır. “Sonuç” 
aşamasında ise yöneticiler örgütsel olay ile 
ilgili son bir karara ulaşmaktadır. Bu nokta-
da örgütsel olayın nasıl sonuçlandığına, 
kazananların ve kaybedenlerin belirlenme-
sine bakılmaktadır (Isabella 1990).  

Burke ve Litwin (1992) 

Örgütsel Performans ve Deği-
şim Modeli 

 

1. Dönüşümcü faktörler (1. 
Aşama) 

2. İşlemsel Faktörler (2. 
Aşama) 

Model, etkili örgütsel değişimin nasıl mey-
dana geldiğini ve değişimin örgüt perfor-
mansı üzerindeki etkisini incelerken; dış 
çevre unsurunu da dikkate almış, nedensel 
ilişkiler ağı kurmuş ve örgütsel değişim 
sürecinde bireysel ve örgütsel performansın 
öngörülmesine yardımcı olan faktörleri 
incelemiştir. Modelin ilk bölümünü dışsal 
çevre, misyon ve strateji, liderlik, örgüt 
kültürü, bireysel ve örgütsel performanstan 
oluşan dönüşümcü faktörler oluşturmakta-
dır. Modelin ikinci bölümü ise yönetim 
uygulamaları, yapı, iş birimi iklimi, sistemler 
(politikalar ve prosedürler), motivasyon, 
görev ve bireysel yetenekler, bireysel 
ihtiyaçlar ve değerler, bireysel ve örgütsel 
performanstan (kalite, karlılık, müşteri 
memnuniyeti vb.) oluşan işlemsel faktörler 
ile açıklanmaktadır.  

Kotter (1995) 

Örgütsel Değişimin Sekiz 
Aşaması 

 

1. Acil hissini yaratma 

2. Güçlü bir rehber takım 
oluşturma 

3. Vizyon yaratma 

Örgütlerin rekabet için değişime yöneldikle-
rini belirten Kotter (1995), stratejik düzeyde 
yapılan değişim hatalarını incelemiş, bu 
hataların örgütsel değişimin başarısızlığına 
nasıl etki ettiğini sorgulamıştır. Kotter’in 
(1995) değişim modeline göre örgütün ilk 
aşamada çevresinin analiz edilmesine yani 
mevcut pazarın ve rekabet unsurlarının 
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4. Vizyonu aktarma 

5. Vizyona göre davranma-
ları için personeli güç-
lendirme 

6. Kısa vadeli zaferler için 
planlama yapma   

7. İyileşmeler ve daha fazla 
değişim yapma  

8. Yeni yaklaşımları kurum-
sallaştırma 

incelenmesine yönelik bir acil hissinin 
yaratılması gerekmektedir. Çünkü bu duy-
gunun yaratılmaması durumunda çalışanlar 
değişime karşı isteksiz olacak ve statükoyu 
destekleyeceklerdir. Bu aşamada ayrıca 
potansiyel fırsatlar ve krizler de tanımlan-
malıdır. Modelin son aşamasına gelindiğin-
de, örgütte meydana gelen yeni yapı ve 
davranışların örgütün başarısı üzerindeki 
olumlu etkisi net bir biçimde açıklanmalıdır 
(Kotter 1995). Modelin temelinde değişim 
vizyonu unsuru yatmaktadır.   

Shield (1999) 

Değişimin Uygulanması Süreci 

 

1. Arzulanan sonuçları ve 
değişim planlarını ta-
nımla 

2. Değişim için kapasite ve 
kabiliyet yarat 

3. Yenilikçi çözümler tasar-
la 

4. Çözümleri geliştir ve uy-
gula 

5. Değişimin faydalarını 
güçlendir ve sürdür 

Shield’a (1999) göre, değişime karar veren 
liderlerin hangi stratejilerde değişiklik 
yapmayı istediklerini iyi kavramaları ve 
kritik başarı faktörlerini net bir biçimde 
tanımlayabilmeleri gerekmektedir. Çoğu 
değişim modelinin bu hususa değinmediğini 
vurgulayan Shield (1999),  beş aşamalı bu 
modeli önermiştir.  Shield’a (1999) göre 
modelin ikinci aşaması, değişim için dışarı-
dan görevlendirilecek danışmanlara olan 
bağlılığı azaltmakla ilgilidir. Buradaki temel 
husus, örgüt içinde değişimi üstlenecek 
liderlerin yetenek ve kapasitelerinden daha 
fazla yararlanmaktır. Ayrıca, örgüt içinde 
bilgi paylaşımının arttığı bu aşamada strate-
jik iletişim kanalları yoluyla devam eden 
değişim süreci ivme kazanmaktadır.  

Liu ve Perrewe (2005) 

Bilişsel-Duygusal Değişim Mo-
deli 

 

1. Birincil değerlendirme 

2. İkincil değerlendirme  

3. Başa çıkma  

4. Değişimin bireysel çıktı-
ları ve tutumlar 

Model; bireylerin değişim kaygısı, duygusal 
gerilimle mücadele ve bunlarla başa çıka-
bilme yollarını seçmeye çalışma gibi bilişsel 
ve duygusal süreçler geçirdiğini varsaymak-
tadır. Dolayısıyla model, çıktılar bakımın-
dan, diğer geleneksel modeller ve bakış 
açılarından ayrışmaktadır. Değişim konu-
sundaki çalışmalar ve modeller, bireylerin 
değişime karşı negatif direnç göstermesine 
odaklanmışlardır. Bu model, planlanmış 
değişim sürecinde işgörenlerin hem pozitif 
hem de negatif duygularını ele alması 
bakımından farklı çıktılar ortaya koymakta-
dır. Modelin son aşamasında planlanmış 
değişim ve duygulara ilişkin bireysel çıktılar 
mutluluk, gurur, üzüntü, suçluluk, utanç, 
gerilim, öfke gibi sonuçlar şeklinde ifade 
edilmiştir. Bu çıktılara göre bireylerde 
değişime tepki, değişimle ilgili fikir üretme, 
ilgisizlik ve bağlılık gibi davranış ve tutumlar 
oluşabilmektedir (Liu ve Perrewe 2005).  

Martins (2005) 
Örgütsel İtibara Dayalı Değişim 

Modeli* 

Model, örgütsel değişimin gerçekleştirilmesi 
sürecinde örgütün medya ya da müşterileri 
tarafından atfedilen itibar durumunun 
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- dikkate alınmasını önermektedir. Çünkü 
itibar, örgütün imajının güçlendirilmesi ve 
piyasadaki durumun gözlenmesi hususla-
rında üst yönetime geribildirim sağlamakta-
dır (Martins 2005). 

Chen, Yu ve Chang 
(2006) 

ERA Modeli 

 

1. Değerlendirme 

2. Tekrar değerlendirme 

3. Eylem 

Hizmet kalitesini arttırma hedefini taşıyan 
modelin işleyişi, toplam kalite yönetimini 
oluşturan temeller esas alınarak şekillendi-
rilmiştir.  Dolayısıyla ERA Modeli, yalnızca 
müşteri odaklılık ve kalite geliştirmeye 
yönelmeyip, örgütün tamamına yönelik 
stratejilerin geliştirilmesi, sürekli gelişim ve 
çalışanların da değişime katkı sağlamasına 
dayanmaktadır. Modelin değerlendirme 
aşaması, hizmet sisteminin toplam perfor-
mansının değerlendirilmesini; tekrar değer-
lendirme, kötü performansları ortaya 
çıkaran nedenlerin bulunmasıyla sistemin 
daha itinalı biçimde değerlendirilmesini; 
eylem ise değişim için bir eylem planının 
uygulanması ve bir stratejinin geliştirilmesi-
ni ifade etmektedir. Bu noktada birinci 
değerlendirme pilot incelemeyi içerirken, 
ikinci değerlendirme ise eylemden önce son 
kez eldeki verilerin değerlendirilmesidir 
(Chen vd. 2006). Dolayısıyla, ERA Modeli’nin 
“tedbirli bir değişim modeli” olduğunu 
söylemek mümkündür. 

Jing ve Xuejun (2009) 

Yeni Örgütsel Değişimin Temel 
Bileşenleri Modeli* 

 

1. Tedarikçiler 

2. Görev  

3. İnsan 

4. Teknoloji 

5. Yapı 

6. Müşteriler 

Leavitt’in (1976) Örgütsel Değişimin Temel 
Bileşenleri Modeli’nde girdi ve çıktıya yer 
verilmediği, dolayısıyla modelin açık sistemi 
temsil etmediği iddia edilmektedir (Jing ve 
Xuejun 2009). Modelinin açık sisteme uygun 
bir hale dönüştürülebilmesi için, tedarikçile-
rin ve müşterilerin de modele eklenmesi 
gerektiği belirtilerek Yeni Örgütsel Değişi-
min Temel Bileşenleri Modeli önerilmiştir.  

Avila, Galindo ve 
Mendez (2012) 

SERCREA+ 

 

1. SER+ 

2. CREA+ 

Model, işletmelerde iç girişimcilik yoluyla 
değişimin yönetimini ele almaktadır. SERC-
REA+ Modeli, SER+ (hayal etme, yürütme, 
gözden geçirme) ve CREA+ (öğrenme, 
düzeltme, yeniden tanımlama, yürütme) 
modellerinin birleşiminden oluşmaktadır 
(Avila vd. 2012). 

Ceptureanu ve Ceptu-
reanu (2012) 

Yeni Değişim Modeli* 

 

1. Değişimi uygulamak için 
örgüte gerekli teşhislerin 
koyulması 

2. Çalışmanın boyutunun ve 
hedeflerinin belirlenmesi 

Yazarlar küreselleşme, örgütlerde değişim 
yönetimine artan ilgi gibi nedenlerden 
ötürü değişim yönetimiyle ilgili modern ve 
esnekliğe sahip bir modele ihtiyaç duyuldu-
ğunu belirtmektedir. Bu nedenle, mevcut 
literatür ve değişim yönetimi ile ilgili pratik-
lerden hareketle küresel kriz koşullarında 
örgütsel değişimi karşılayabilecek yeni bir 
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3. Bir değişim takımının oluş-
turulması ve eğitimi için ha-
zırlıkların yapılması 

4. Veri toplama ve önemli be-
lirtilerin tanımlanması 

5. Örgütsel değişimin başarısı 
için güçlü, zayıf yanların ve 
önerilerin belirlenmesi 

6. Örgütsel değişim programı 
ve planının geliştirilmesi 

7. İletişim ve motivasyonu ge-
rekli kılan değişimlerin be-
lirlenmesi 

8. Değişimlerin açıklanması 

9. Yapılan örgütsel değişimin 
kurumsallaştırılması 

10. Sonuçların hızla elde edil-
mesi 

11. Uygulanan değişimin izlen-
mesi ve değerlendirilmesi 

model geliştirmişlerdir.   

Carpinetti ve Lima 
(2013) 

Performans ve Değişimin Yö-
netimi Modeli 

 

1. Altyapı 

2. Stratejik planlama 

3. Uygulama ve değerlendir-
me 

Performans ve Değişimin Yönetimi Modeli, 
temelde bölgesel kümelenme durumundaki 
kurumlar arasında işbirliğinde ortaya çıka-
cak ortak eylemlerin nasıl yönetilebileceğini 
açıklamaktadır. Model, ağırlıklı olarak 
“planla, uygula, kontrol et, önlem al” (PU-
KÖ) döngüsü ve sürekli geliştirilen ilkeler 
üzerine kurulmuştur. Model, üç temel 
boyut ve bunların alt boyutları ile eylemsel 
unsurları esas almaktadır. 

Parry, Kirsch, Carey ve 
Shaw (2014) 

Değişimi İzleme Modeli 

 

1. Performans çıktıları 

1.1. İşletme faydalarının far-
kına varmak 

1.2. İşletme performansını 
geliştirme 

2. Performans unsurları 

2.1. Türbülans 

2.2. Kaynaklar 

2.3. Tutarlı gidişat 

2.4. Değişim liderliği 

2.5. Çalışma rolleri 

2.6. Duygusal enerjidir 

 

Schmitt ve Klarner 
(2015) 

Uzun Dönemde Çevresel Deği-
şime Uyum Sağlama Modeli 

 

1. Çevresel değişim 

2. Tepki hızı 

3. Uyum başlangıcı 
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4. Uygulama hızı 

5. Uyumun tatbik edilmesi 

6. Uyum deneyimi 

 

Tablo 2’deki değişim yaklaşımlarına göz atıldığında Novotel’in çevreye uyum ba-

kış açısına dayalı bir değişim içerisine girdiği görülmektedir (Calori vd. 2000). 

Baum ve Odgers’ın (2001) çalışmasında ise otellerin önbüro departmanında müş-

teri odaklı hizmetin gerçekleştirilmesi için teknolojik değişim konusunun incelen-

diği görülürken, burada en iyi örneklerden kıyaslama yapma yoluyla değişimin 

gerçekleşmesi vurgulanmaktadır. Ottenbacher ve Gnoth (2005), otellerde hizmet 

yeniliğine gidildiği zaman pazar seçimi, eğitim, personel güçlendirme gibi faktör-

lerde değişimin yaşanabileceğine dikkat çekmektedir. Victorino vd. (2005), hizmet 

değişiminin sonucunda meydana gelen yeniliklerin (çocuk bakımı hizmeti gibi) 

otel tercihi üzerindeki etkisini incelerken, yine müşteri odaklı bir değişime dikkat 

çekmektedir. Koç (2006) ise toplam kalite yönetimi ve herşey dahil sistemi arasın-

daki etkileşimi ele alırken, yine toplam kalite yönetimi ile dış çevre ilişkisini ince-

leyen Wang vd. (2012) ise turizm işletmelerinin dış çevrede yaşanan değişimlere 

uyum sağlanması gerektiğini vurgulamaktadır. Özdoğan (2006), otellerde hangi 

alanlarda ve ne amaçla dış kaynak kullanımına gidildiğine dikkat çekmektedir. 

Kıyaslama ile işletme içinde yaşanan değişime dikkat çeken Eryılmaz (2009) ise 

değişimi daha çok hizmet kalitesi gibi müşteri odaklı unsurlar üzerinde tartışmış-

tır. Anlaşılacağı üzere, tüm bu çalışmalarda örgütsel değişim konusundan ziyade 

müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi, pazarlama gibi unsurlara vurgu yapılmakta-

dır. Hâlbuki toplam kalite yönetimi, kıyaslama, yenilik ve dış kaynaktan faydalan-

ma gibi modern yönetim ve pazarlama yaklaşımları aynı zamanda birer güncel 

değişim yaklaşımıdır (Tokat 2012). Bu nedenle, Tablo 2’deki çalışmalardan yola 

çıkarak, yeni yönetim tekniklerinin uygulanacağı değişim çalışmalarında hangi 

değişim modellerinden faydalanılabileceğini tartışmak gerekmektedir.  

TARTIŞMA 

Bu çalışmada ele alınan modellerin dolaylı olarak turizmde değişim yönetimi tema-

lı çalışmalarda (Tablo 2) kullanıldığı ancak hiçbir modelin kendisine atıfta bulu-

nulmadığı tespit edilmiştir. Örneğin, bir otel zincirinde makro düzeyde yaşanan 

değişimin ardından örgütte yeniden yapılanma sürecini inceleyen Yang (2012), 

birçok açıdan Denge Modelinin alt unsurlarını açıklamasına karşın modelin kendi-

sine atıf yapmamaktadır. Söz konusu çalışmada hizmet sunumlarında da radikal 

değişimlerin yaşandığı açıklanırken, Lippit vd. (1958’den akt. Kritsonis 2005) tara-

fından geliştirilen Yedi Aşamalı Değişim Modelinin tüm aşamaları yaşanmış olsa da 

yine modelin kendisine vurgu yapılmamıştır. Hâlbuki çalışmada sırasıyla eski hiz-
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met usullerinin incelenmesiyle problem teşhis edilmiş, değişim kapasitesi değer-

lendirilmiş ve motive edici faktörler tartışılmış, değişimi gerçekleştirecek üst yöne-

tim personelinin kaynakları belirlenmiş, değişimin amacı daha kaliteli ve üst sınıf 

otel misafirlerine ulaşabilmek olarak belirlenmiş, tüm çalışanlar bu yönde bilgilen-

dirilmiş, değişim uygulanmış (önbüro çalışanları misafirlere otel turu hizmeti 

sunmuştur) ve nihayetinde yönlendirici rolündeki yönetici sürecin dışına çıkmış; 

artık çalışanların kendi kendilerine bu yeni faaliyeti sürdürmelerine izin vermiştir 

(Yang 2012). Aynı çalışmada, zincirin CEO’sunun diğer yöneticiler üzerinde baskı 

kurarak örgüt içinde hizmet odaklı radikal değişimin başlatılmasına imkân yarattı-

ğı vurgulanmaktadır. Aslında bu durum Greiner’in (1967) Başarılı Örgütsel Değişi-

min Dinamikleri Modeli ile ilişkilendirilmelidir. Bunun yanında CEO’nun bu değişim 

felsefesini acil hissiyle uygulama isteği, değişime yönelik bir vizyon yaratması, 

personel güçlendirme gibi uygulamalara yönelmesi de Kotter’in (1995) Örgütsel 

Değişimin Sekiz Aşaması Modelinin uygulanabilirliğini göstermektedir. Çalışmanın 

temelinde sahiplik değişiminin ardından yaşanan değişimle birlikte yeni örgütün 

hangi bileşenleri üzerinde durulması gerektiği vurgulanırken de aslında Leavitt’in 

(1976) yapı, görev, insan ve teknoloji bileşenlerine dikkat çektiği Örgütsel Değişi-

min Temel Bileşenleri Modeline değinilmektedir. Hatta zincir grubun mavi okyanus 

stratejisinde başarılı olma arzusu ve müşteri temelli yeni felsefesi ise Jing ve Xue-

jun’un (2009) Yeni Örgütsel Değişimin Temel Bileşenleri Modelini yansıtmaktadır.  

Koç’un (2006) çalışmasında, Toplam Kalite Yönetiminin (TKY) her şey dahil sis-

temi içerisinde geniş bir biçimde ve çok yönlü olarak sürdürülememesi durumun-

da müşteri ve çalışanlar için tatminsizlik ve hizmet kalitesinde düşüşün meydana 

geleceği vurgulanmaktadır. Burada toplam kalite yönetiminin geniş ve çok yönlü 

biçimde sürdürülmesinden kastedilen husus “değişimin yönetilmesi”dir. Toplam 

kalite yönetimi, örgütlerin rekabet avantajı sağlaması ve dolayısıyla varlığını sür-

dürebilmesi için iç müşteri (çalışanlar) ve dış müşterilerin (müşteriler) ihtiyaçları-

nın karşılanmasını içeren bir değişim yaklaşımıdır (Love vd. 1998; Taner ve Kaya 

2005; Besterfield vd. 1999’dan akt. Akbaba ve Mesci 2007). Nitekim, son dönem 

geliştirilen ERA Modeli de müşteri ve hizmet arasındaki boşlukların tanımlanması-

nı ve hizmet kalitesinin müşteri odaklı biçimde geliştirilmesini vurgulamaktadır. 

Bu anlamda modelin toplam kalite yönetimine geçişi kolaylaştırıcı bir örgütsel 

değişim aracı olduğunu belirtmek mümkündür. Akbaba ve Mesci (2007) tarafından 

yapılan araştırmada TKY’ye geçiş aşamasındaki otellerde dikkate alınması gereken 

unsurlar; ödüllendirme ve terfi sistemleri, birimler arası rekabetin özendirilmesi, 

işgörenler arasında uyumlu bir çalışma ortamının yaratılması ve denetlemelerde 

eşit ve adil yaklaşımların sergilenmesi olarak ele alınmıştır. ERA Modeli ile bu ça-

lışmanın çıktıları arasında bir ilişki kurulursa; çalışmada ulaşılan sonuçların ERA 

Model’inin birinci değerlendirme aşamasına örnek olabileceği görülmektedir. Bu 

bulguların dikkate alınmasının ardından gerek duyulan alanlarda geliştirme yapı-
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labilmesi için yerine getirilecek uygulamalar ise modelin ikinci değerlendirme 

sürecine işaret edecektir. Dolayısıyla TKY felsefesine dayanan ERA Modeli’nin 

sadece müşteri odaklı olmaktan ziyade çalışanlar açısından da ele alınabileceği 

anlaşılmaktadır.   

Turizm işletmelerinde değişimin türü ve yöntemini ele alan araştırmalar için 

önerilebilecek değişim modellerinin sayısını arttırmak mümkündür. Örneğin dış 

kaynaktan yararlanma yaklaşımının uygulanacağı bir turizm işletmesinde yönetici-

lerin bu değişime bakış açıları Isabella’nın (1990) Değişim Yorumlanması Mode-

li’yle, farklı dış çevre unsurları ile bir turizm işletmesinin örgütsel performansı 

arasındaki ilişki ise Burke ve Litwin’in (1992) Örgütsel Performans ve Değişim Mo-

deli ile ilişkilendirilebilmektedir. Turizm sektörünün vazgeçilemez unsurunun 

insan olduğu düşünüldüğünde, personel ve/veya müşterileri aktör olarak ele alan 

değişim modellerinin turizm araştırmalarında da kullanılabileceği sonucuna ula-

şılmaktadır. Örneğin, değişimin örgütteki bireyler açısından nasıl bir tutum ve 

davranış ile karşılandığı Lewin’in Denge Modeli ve Schein’in (1980’den akt. Schein 

2006) Birey Odaklı Örgütsel Değişim Modeli ile incelenebilecektir. Ayrıca, Liu ve 

Perrewe (2005) tarafından geliştirilen Planlanan Örgütsel Değişimde Bireylerin 

Tepkilerini Açıklayan Bilişsel-Duygusal Değişim Modeli, planlı değişim sürecinde 

çalışanların hem pozitif hem de negatif duygularını analiz etmesi ve çalışanların 

bilişsel-duygusal tepkilerine göre değişim sürecinin yönetilebilmesine imkân sağ-

laması nedeniyle turizm sektöründe de uygulanabilir niteliğe sahiptir. Buna ek 

olarak model, turizm alanında personelin sadece bilişsel (Pike ve Ryan 2004) ya da 

duygusal emek, duygusal çaba (Akoğlan Kozak ve Güçlü 2008; Pala ve Tepeci 

2014) gibi yalnızca genel duygusal eğilimlerini değerlendiren çalışmaları bütüncül 

biçimde ele alabilmesi bakımından da önem arz etmektedir. Diğer taraftan SERC-

REA+ gibi yeni örgütsel değişim modellerinde de insan faktörünün ön plana çıktığı 

görülmektedir. Bu modelde, değişimde girişimci bakış açısı ve girişimcinin önemi, 

örgütsel öğrenme ve yaratıcılık konuları pekiştirilmiştir. Buradan hareketle, SERC-

REA+ modelinin turizm işletmelerinde uygulanabilecek nitelikteki bir diğer model 

olduğunu belirtmek mümkündür. 

Turizm işletmelerinde hizmet kalitesi, rekabet edebilirlik, teknolojik üstünlük 

gibi hedeflere ulaşmak için sürekli olarak dış çevre takip edilmeli ve işletmeler 

değişen çevre koşullarına uyum sağlamalıdır. Buna bağlı olarak örgütsel değişimde 

kullanılan modeller, değişen koşullara uyumun sağlanması konusunda destekleyici 

bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Schmitt ve Klarner’ın (2015) geliş-

tirdiği Uzun Dönemde Çevresel Değişime Örgütsel Uyum Sağlama Modeli, hem rakip-

lerin değişim davranışlarına hem de dış çevrede meydana gelen teknolojik, politik 

ya da fiziksel değişime uyum sağlanabilmesi hususunda işletmeler için önemli bir 

araç olmaktadır. Bunun yanında, Pekdemir (2000) tarafından; konunun belirlen-



VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi 

 

266 

mesi, ekibin oluşturulması, ortağın belirlenmesi, verilerin toplanması ve analizi, 

hedeflerin belirlenmesi ve uygulama planının hazırlanması ve uygulama ve değer-

lendirme aşamalarından oluştuğu belirtilen kıyaslama sürecinin Ceptureanu ve 

Ceptureanu’nun (2012) geliştirdiği Yeni Değişim Modelinin izlediği süreçle örtüştü-

ğü anlaşılmaktadır.  

Örgütsel değişimin gelişimi konusunda değinilecek bir diğer önemli nokta ise kü-

reselleşmenin hız kazanmasıyla birlikte belirli bölgelerde birçok işletmenin ulaş-

mak istediği hedefler doğrultusunda ortak eylemler düzenleyerek bir araya gelme-

leridir. Bu eylemler, belirli alanlarda bölgesel örgütlenmeler, ticari birlikler ve 

antlaşmalar çevresinde şekillenmektedir. Böylece bölgesel gelişim ve değişim he-

deflerinin başarısı sağlanabilmektedir. Nitekim, Carpinetti ve Lima’nın (2013) 

geliştirdiği Performans ve Değişimin Yönetimi Modeli, örgütlerin ortak eylemler 

düzenleme ve bölgesel değişimin başarısını açıklamaktadır. Bu model, bazı bölge-

lerin hatta makro düzeyde ülkelerin hedeflediği eylemlerde, işletmelerin değişimin 

üstesinden gelmesini kolaylaştırmakta ve bir yol haritası çizebilmektedir. Modelde 

kullanılan kümeleme kavramı turizm açısından değerlendirildiğinde; sektörü des-

tekleyen otel, acenta ve diğer paydaşların fonksiyonel, dikey ve yatay ilişkilerinin 

dikkate alınarak bir araya getirilmesini ifade edecektir. Turizmde bu tip kümelen-

me sahaları, turistik yöre ya da turistik gelişim bölgesi şeklinde ifade edilmektedir. 

Öte yandan ekoturizm ve kırsal turizm gibi örneklerde yerel halkı turizm arzını 

oluşturması için bir araya getiren organizasyonlar ve örgüt yapıları da gözlenmek-

tedir. Bu anlamda sözü edilen modelle yapılacak ortak eylemler bir turizm organi-

zasyonu şemsiyesi altında, yerel halkın her bir hanesinin bir örgüt ya da işletme 

olduğunu kabul gören ekoturizm ve ya kırsal turizm gibi yaklaşımlar içerisinde 

değerlendirilebilir. Bu anlamda da modelin cittaslow, ekoturizm, kırsal turizm gibi 

turizm alanları ve türleri içerisinde yöresel kalkınmayı sağlayan bir yapıya kılavuz-

luk yapabileceği düşünülmektedir. Yine, “Türkiye Turizm Stratejisi 2023” planında 

yer alan değişim hedefleri de bu modelin işleyişiyle açıklanabilmektedir. Bu du-

rumda modelin turizm alanında makro düzeyde uygulanabilir niteliğe sahip strate-

jik bir planlama modeli olduğunu iddia etmek mümkündür.  

Küreselleşme ve teknolojinin etkisiyle tüketici davranışında yaşanan değişimler, 

rekabette avantajlı konuma ulaşma hedefindeki işletmelerin üst yönetiminin de 

değişime ilişkin düşüncelerini etkilemektedir. Bu nedenle, medya ve internetin 

gözlenmesini öngören Örgütsel İtibara Dayalı Değişim Modelinin önemli bir deği-

şim aracı olabileceği ileri sürülmektedir. Örneğin, internet ortamında TripAdvisor 

gibi platformlarda yer alan turistik ürünlere ilişkin müşteri yorumları; kurumsal 

kimlik ve kurumsal itibar arasındaki uyum ya da uyuşmazlığın göz önüne serilmesi 

bakımından üst yönetime bir bakış açısı sunmaktadır. Böylelikle rakip işletmeler 
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ile arasındaki farkı gözlemleyen işletmelerin hangi alanlarda planlı ya da plansız 

değişime yönelmeleri gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada, örgütsel değişim modellerinin ve değişim yönetimi yaklaşımlarının 

yapısal değişimi öngören konulardan insan odaklı ve işletme çevresiyle ilişkili 

konulara doğru gelişim gösterdiği tespit edilmiştir. Buradan hareketle incelenen 

turizm araştırmalarında da turizm işletmelerinin insan odaklı yapısı ve dış çevre 

unsurlarına karşı hassasiyeti gözlenmiştir. Bu nedenle çalışmanın sonucunda, tar-

tışılan örgütsel değişim modellerinin turizm işletmeleri bağlamında da uygulanabi-

lir nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde, bazı örgütsel değişim 

modellerinin destinasyonların gelişimi ve değişimi için de uygulanabilir nitelikte 

olduğu anlaşılmıştır. Zira turizm işletmelerinde gerçekleşen güncel değişimler 

konularına bakıldığında, değişimin belirli bir sistem içerisinde toplam kalite yöne-

timi, kıyaslama yaklaşımı, dış kaynaktan yararlanma gibi yaklaşımlar ile pratiğe 

döküldüğü gözlenmiştir. Ancak incelenen çalışmalardan (Tablo 2) hareketle, bu 

konulara kuramsal olarak değişim yönetimi bakış açısıyla yaklaşılmadığı şeklinde 

bir yargıya ulaşılmıştır. Bu nedenle mevcut çalışmada, farklı değişim yaklaşımları-

nın konu alındığı turizm araştırmalarında kullanılabilecek değişim modelleri su-

nulmuş ve tartışılmıştır. İlgili modellerin gelecek çalışmalarda kullanılması yoluyla 

turizm işletmelerinde yaşanan örgütsel değişimin kuramsal açıdan daha güçlü 

açıklanabileceği düşünülmektedir.  
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ÖZ   

Nitel araştırmalarda güvenilirlik ve geçerliği sağlayabilmek için bazı ölçütler belirlenmiştir. 
Özellikle 2000’lerin başında bu ölçütlerin yaygınlaştığı ve temel olarak aşamaların belirlen-
diği görülmektedir. Bu çalışmada, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’ndeyayınlanan nitel 
çalışmalar incelenmiş ve bunların nitel araştırmada kullanılması gereken yöntem ölçütlerini 
ne düzeyde karşıladıkları saptanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda ilgili dergide yayınlanan ve 
nitel yöntem kullanıldığı belirlenen toplam 31 çalışma incelemeye alınmıştır. Bu çalışmalar, 
Shenton’ın (2004) Guba’dan (1981)esinlenerek oluşturduğu güvenilirlik ve geçerlilik mode-
linden hareketle belirlenen 26 ölçüt ile incelenmiştir. Genel olarak 1990’dan 2007 yılına ka-
dar yayınlanan çalışmaların, nitel araştırmalar için gerekli olan yöntem ölçütlerinin çoğunu 
yerine getirmediği, karşılamadığı, 2007’den sonra ise bu ölçütlere çalışmalarda daha fazla 
yer verildiği ancak bu ölçütleri tam olarak karşılayan çalışmaların çok sınırlı olduğu saptan-
mıştır.  

Anahtar sözcükler: Nitel araştırmalar, geçerlilik, güvenilirlik, Anatolia. 
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GİRİŞ  

Genel olarak araştırmaların güvenirliği ve geçerliğibu çalışmaların tasarım ve uy-

gulama aşamalarında gösterilen özenle doğrudan ilişkili olarak görülmektedir. Bu 

kapsamda, tüm araştırmaların özenle tasarlanıp uygulanması, okuyucuya, uygula-

yıcılara ve diğer araştırmacılara doğru ve haklı görünecek sonuçlar sunması bek-

lenmektedir (Merriam, 2013).Nitel araştırma yöntemi kullanılan çalışmaları daha 

güvenilir ve geçerli kılabilmek adına kullanılan stratejileri, Guba’nın 

(1981)güvenilirlik modeli kapsamında inceleme altına alan Shenton (2004) “cre-

dibility” (güvenilirlik), “transferability” (aktarılabilirlik), “dependability” (tutarlı-

lık) ve “confirmability” (doğrulanabilirlik)ana ölçütleri kapsamında değerlendir-

mektedir. Gerçekleştirilen bu araştırmada Guba’nın (1981) geliştirmiş olduğu gü-

venilirlik modeli ve bu model kapsamında stratejileri derleyen Shenton’ın (2004) 

çalışması temel alınarak, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nde(kısaca Anato-

lia) 2016 yılına kadar yayımlanan nitel araştırmaların bu ölçütler kapsamında 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK  

Nitel yöntem kullanılan araştırmaların objektif bakış açısı ile yürütülmesi ve bunun 

tarafsız bir şekilde kamuoyuna sunulmasının zorluğuna işaret eden yazarlar 

(Maxwell 1992; Creswell 2003; Wiersma ve Jurs 2005),“araştırmada güvenilirlik 

ve geçerlilik” esaslarında adaptasyon sürecinin gerekliliğine vurgu yapmaktadır. 

Nitel araştırma yöntemlerinde bir genellemeye varmanın güç olması sebebiyle 

nicel yöntemlerde kullanılan güvenilirlik ve geçerlilik ölçütlerinin veya ölçümleri-

nin nitel yöntemlere uygulanması mümkün olmamaktadır. Bu durumun altında 

yatan temel neden nitel ve nicel paradigmaların bu konudaki söylemlerinin farklı 

olması ve nicel bir çalışmada bütün prosedürlerin uygulanarak üçüncü tarafların 

iknası söz konusu iken nitel araştırmalarda çıkan sonucun mantıklı olduğunu ka-

nıtlamaya ve iknaya dair detaylı betimlemelerin verilmesidir (Firestone 1993: 18).  

Bu kapsamda gerçekleşen araştırmaların bu konuda geliştirmiş olduğu farklı kıs-

taslar, sonraki çalışmalara önderlik etmiştir (Krefting 1991; Maxwell 1992; Fires-

tone 1993; Miles ve Huberman 1994; Merriam 1995; Padgett 1998; Creswell 1998; 

Healy ve Perry 2000; Thomas ve Magilvy 2011). Bahsi geçen öncü çalışmalardan 

biri Guba’ya (1981) ait olup, bu kapsamda nitel araştırmalarda “trustworthiness” 

yani Türkçe diline geçmiş haliyle “güvenilirlik” modeli oluşturmuştur. Guba (1981) 

tarafından geliştirilen güvenilirlik modeli Tablo 1’de gösterilmektedir. 
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Tablo 2: Araştırmacı Tarafından İzlenmesi Gereken Stratejiler 

 

GÜVENİRLİK  

Güvenilirlik kavramı incelendiğinde ilgili yazında genel olarak “iç geçerlilik” ve 

“doğruluk değeri” kavramlarına karşılık olarak kullanıldığı da görülmektedir (Guba 

Stratejiler Araştırmalar 

Katılımcı Teyidi 

Lincoln ve Guba 1985 

Creswell 1998, 2003 

Maxwell 1992 

Merriam 1995 

Uzun Süreli Çalışma 

Maxwell 1992 

Kirk ve Miller 1986 

Golafshani 2003 

Ayrıntılı Betimleme 

Creswell 1998, 2003 

Li 2004 

Patton 2002 

Analiz Formu 

Lincoln ve Guba 1985 

Maxwell 1992 

Creswell 2003 

Çeşitleme (Üçleme) 

Guba 1981 

Lincoln ve Guba 1985 

Maxwell 1992 

Decrop 1999 

Creswell 1998, 2003 

Patton 2002 

Horsburgh 2003 

Yinelenen Sorular 

Maxwell 1992 

Merriam 1995 

Patton 2002 

Shenton 2004 

Rastlantısal Örneklem Seçme 

Guba 1981 

Padgett 1998 

Hoepfl 1997 

Shenton 2004 

Akran Denetimi 

Krefting 1991 

Miles ve Huberman 1994 

Creswell 1998, 2003 

Shenton 2004 

Vaka Analizi 
Creswell 1998, 2003 

Miles ve Huberman 1994 

Uzman Görüşü  
Shenton 2004 

Lietz ve diğerleri 2006 



Araştırma Bildirileri 

 

 

 

 

 

273 

1981; Shenton 2004; Rapport vd. 2015). Güvenilirlik, okuyucuların, çalışmanın 

içerdiği deneyimleri katılımcıların deneyimlerini aktarışları aracılığıyla algılaya-

bilmelerinin ölçütüdür (Thomas ve Magilvy 2011: 152). Diğer bir ifadeyle güveni-

lirlik; bir test veya ölçeğin ölçülmek istenen şeyi tutarlı ve istikrarlı bir şekilde 

ölçme derecesidir (Altunışık vd. 2012: 124). Araştırmacının sonuçlarında sunduğu 

gerçekliğin, katılımcıların ortaya koyduğu gerçeklikle örtüşür vaziyette olmasına 

odaklanır (Sinkovics vd. 2008: 699). Bir çalışmanın güvenirliğini arttırmak için 

takip edilebilecek bazı stratejiler vardır (Shenton 2004). 

Bir araştırmada güvenirliği arttırmak için ilk gereklilik uygun yöntem kullanımı 

ve uygulamadır. Yöntemsel olarak uygunluğun sağlanması için araştırmanın soru-

su ile seçilen yöntemin bileşenleri örtüşür vaziyette olmalı, soru, yöntem, veri ve 

analitik süreçler bir bütünlük sağlamalıdır (Morse vd. 2002: 18). Bir diğer strateji 

olarak, uygulama alanını tanımak adına araştırmacının uygulamayı gerçekleştirdiği 

bölgede fazladan geçirdiği zaman, yerel halkın araştırmacılara alışmasını sağladığı 

gibi aynı zamanda hem yerel halkın hemde araştırmacıların kendi önyargı ve bakış 

açılarını yeniden gözden geçirmeleri için bir fırsat sunmaktadır (Guba 1981: 84). 

Rastlantısal örneklem seçimi her ne kadar nitel araştırmalarda yaygın olmasa da 

karşılaştırmalı analizlerde veri toplamak adına etkili bir stratejidir (Mays ve Pope 

1995: 110).  

Üçleme nitel araştırmalarda araştırmanın ya da bulguların değerlendirilmesinin 

geçerliğinin ve güvenirliğin artırılması için kullanılan diğer bir stratejidir (Golafs-

hani 2003: 603). Üçleme, isminden de anlaşılacağı gibi tek bir noktanın üç farklı ve 

bağımsız kaynaktan ele alınması olarak görülmektedir (Decrop 1999: 158). Üçleme 

dört farklı şekilde yapılabilmektedir. Bunlar yöntemde üçleme, veri kaynaklarında 

üçleme, analiz yapan araştırmacıda üçleme ve teoride üçlemedir (Krefting 

1991:219).  

Elde edilen bulguların güvenirliğinden emin olmak için katılımcıların dürüst ol-

maları teşvik edilmelidir. Katılımcılara araştırmanın amacı, yöntemi, kendilerinden 

toplanan verinin ne şekilde kullanılacağı, anonimliklerinin nasıl korunacağı ve 

özellikle kendilerinden beklenenin ne olduğu konusunda açık ve net bilgiler veril-

melidir (Li 2004: 303). 

Yinelenen sorular sorma stratejisi de katılımcıların dürüstlüğüne benzer şekilde 

elde edilecek verinin güvenirliğini denetlemeye yönelik bir stratejidir. Krefting’e 

(1991: 218) göre bir araştırmacı sorularına aldığı yanıtlardan emin olmak için 

görüşme sürelerini uzatarak, önceden sorduğu soruları farklı şekillerde yeniden 

kurgulayarak olumlu ve olumsuz cevaplar arasındaki tutarlılığı kontrol etmelidir. 

Bir diğer yöntem olan olumsuz vaka analizi araştırmanın şablonuna uymayan yapı-
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ların araştırılmasıdır. Patton’a (1999: 1192) göre ortaya konan modele uymayan 

bu olumsuz vakalar araştırmacının model anlayışını zenginleştirirken kuralı geniş-

letebilir, şüpheli hale getirebilir veya değiştirebilir ancak etkisi ne olursa olsun 

araştırmacıyı bütünü anlamaya daha da yaklaştırır.  

Güvenilirlik adına yapılan uygulamaların en yaygın olanlarından birisi olan ak-

ran denetimi, araştırma sürecinin ve bulgularının araştırma yöntemlerine dair 

bilgisi ve deneyimi olan tarafsız kişilerle paylaşılması ve onların fikirlerine başvu-

rulmasıdır. Li’ye (2004: 304) göre araştırmacı sürekli benzer çalışmalar yapan 

profesyonellerle iletişim halinde olmalı ve çalışmasına dair ortaya çıkmasına yar-

dımcı olabilecekleri soruları cevaplamaya çalışmalıdır. Bu sayede onların katkıla-

rıyla çalışma geliştirilebilecek ve problem yaratabilecek hususlar tespit edilebile-

cektir (Krefting 1991: 219). Araştırmacının yorumu da akran denetimi gibi dış 

değerlendirmelere ek olarak araştırmacının kendisinin de araştırmasının ilerleyi-

şini sürekli takip etmesi ve yorumlamasıdır. Araştırmacı bu sayede araştırmasının 

ve kendisinin ilerleyişi, uyguladığı yöntemlerin işlevliliği üzerine çıkarımlar yapa-

bilir (Shenton 2004: 68). 

Bir diğer strateji ise okuyucunun araştırmacının geçmişi ve deneyimi hakkında 

bilgilendirilmesidir. Araştırmacının belirli bir konu üzerinde neden çalıştığı, ne gibi 

bağlantıları olduğu, kişisel deneyimleri, ne kadar eğitimli olduğu gibi araştırmacıya 

yöneltilebilecek pek çok soruya yanıt verebilmek için araştırmanın raporunda 

araştırmacı ile ilgili bu gibi bilgilere de yer verilmesi gerekmektedir (Patton 1999: 

1198). Araştırmacı hakkında bilgi sahibi olan okuyucu, araştırmacının araştırma-

sında nerede durduğu ve bu araştırmayı ne ölçüde yeterlilikle yürüttüğü gibi pek 

çok konuda fikir sahibi olabilecektir. Williams ve Morrow (2009: 579), bir araştır-

mada güvenilirlikten bahsedebilmek için katılımcıların söyledikleri ile araştırma-

cının söylenenleri ne şekillerde yorumladığı arasında bir denge olması gerektiğini 

vurgulamaktadırlar. Bu dengeyi sağlamak için gerçekleştirilen katılımcıların kont-

rolü katılımcılardan toplanan verinin katılımcılara geri sunulmasıdır (Kornbluh 

2015: 399). 

Güvenirliği sağlamanın bir başka yolu ise araştırma konusunun kapsamlılığıdır. 

Araştırmanın yapısının, katılımcılarının ve araştırmanın konusunun detaylı ve 

kapsamlı şekilde okuyuculara sunulması gerekmektedir (Creswell ve Miller 2000: 

128). Son olarak, Williams ve Morrow (2009: 580) bulguların literatürle kıyaslan-

masını, bir araştırmanın sonuçlarının mevcut yazınla ne kadar ilişkili olduğunun 

dikkate alınması olarak tanımlarken, Shenton (2004: 69) önceden aynı yerde ya da 

aynı örnekleme uygulanmış benzer çalışmaların sonuçlarını, elde edilmiş bulgula-
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rın değerlendirilmesi ve tutarlılığının kontrol edilmesi açısından önemli kaynaklar 

olarak nitelendirmektedir. 

AKTARILABİLİRLİK 

Nitel araştırmalarda aktarılabilirlik, araştırma bulgularının bir gruptan diğerine 

aktarılabilmesi ile doğrudan ilintilidir (Lincoln ve Guba 1985). Payton (1979) akta-

rılabilmeyi dış geçerlilik ile açıklamakta, örneklemden elde edilen bulguların evre-

ne genellenebilmesi olarak tanımlamakta ve bunun sağlanmasında örnekleme 

tekniğinin önemine dikkat çekmektedir. 

Nitel çalışmalarda aktarılabilirlik ile ilgili iki farklı görüş bulunmaktadır. Poziti-

vist görüşe göre nitel araştırmaların bulguları belirli küçük bir örnekleme ve alana 

özgü olduğu için bulguları ve sonuçları diğer durumlara ya da nüfusa genellemek 

mümkün değildir (Shenton 2004: 69). Araştırılan her durum benzersizdir ve genel-

lemeye çok az uygundur (Krefting 1991: 216). Post-pozitivistler ise nitel araştır-

malar için genellemenin mümkün olduğunu savunmakta ve genelleme kelimesi 

yerine aktarılabilme kavramını öne sürmektedirler (Devers 1999: 1165). Araştırı-

lan her durum benzersiz olmasına rağmen, örneklem daha geniş bir grubu temsil 

etmektedir. Dolayısıyla nitel araştırmalarda dış geçerlilik göz ardı edilmemeli ve 

aktarılabilme ölçütü ile dış geçerlilik sağlanmalıdır (Denscombe 2010: 301). 

TUTARLILIK 

Nitel araştırmalarda geçerlilik ve güvenilirlik ölçütlerinden üçüncüsü olan verinin 

tutarlılığı, araştırma aynı katılımcılarla ya da benzer bağlamda tekrar edildiğinde 

tutarlı sonuçlar ortaya çıkıp çıkmayacağını göstermektedir (Krefting 1991: 216; 

Charles 1995; Meriam 1995: 55; Berg 2000: 93; Stenbacka 2001: 552; Golafshani 

2003: 599; Taylor ve Wallace 2007: 119). Diğer bir deyişle, eğer çalışmalarda aynı 

içerik, aynı yöntem ve aynı katılımcılar ile benzer sonuçlar elde ediliyor-

sa,çalışmanın güvenilir ve tutarlı olduğu sonucuna varılabilir (Brink 1993: 35; 

Shenton 2004: 71). Lincoln ve Guba'ya (1985) göre güvenilirlik, araştırma sonuçla-

rını etkileyebilecek tüm faktörler kontrol altında tutulduğunda ve araştırma araş-

tırmacının tarif ettiği gibi tekrarlandığında elde edilen bulguların önceki bulgularla 

olan benzerlik ya da tutarlılık derecesidir. Lincoln ve Guba(1985) güvenilirlik (cre-

dibility) ve tutarlılık (dependability) arasında yakın bağlar olduğunu vurgulamakta 

ve güvenirliğin odak grup ve bireysel mülâkat gibi örtüşen yöntemlerin bir arada 

kullanılması ile sağlanacağını belirtmektedirler (Shenton 2004: 71).  

Güvenirliğin sağlanması için gerekli olan diğer bir ölçüt ise okuyucunun araştırma-

cı tarafından izlenen karar aşamalarını takip edebilmesidir (Thomas ve Magilvy 
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2011: 153). Okuyucuların yöntemleri ve etkinliğini anlayabilmeleri için araştırmacı 

metinde araştırmanın tasarım, uygulama ve planındanbahsetmelidir. Daha sonra 

veri toplama sürecinin işlemsel detayı ile alanda ne yapıldığı ayrıntılı bir şekilde 

anlatılmalıdır. Son olarak, araştırmacının öz değerlendirmesi ile yürütülen araş-

tırma sürecinin etkinliği sorgulanmalıdır (Shenton 2004: 71). 

Thomas ve Magilvy'e (2011: 153) göre güvenirliğin karşılanması için araştırma-

nın amacının tanımlanması, katılımcıların neden ve nasıl seçildiği, verinin nasıl ve 

ne kadar sürede toplandığı, verinin nasıl ayıklanıp analize dönüştürüldüğünün 

belirtilmesi, araştırma bulgularının yorumlanması ve sunumunun ele alınması ile 

verinin güvenirliğinin temin edilmesi için uygulanan belirli tekniklerin açıklanması 

gerekmektedir. 

DOĞRULANABİLİRLİK  

Nitel araştırmalardaki doğrulanabilirlik kavramı araştırmacının tarafsız olma kay-

gısı ile aynı anlamda kullanılmaktadır (Shenton 2004: 72). Tarafsızlık araştırma 

bulgularının araştırmacının önyargıları, güdüleri,çıkarları veya bakış açısı doğrul-

tusunda değil, sadece katılımcıların verdiği cevaplar ve araştırmanın şartları doğ-

rultusunda elde edilme derecesi olarak tanımlanmaktadır (Guba 1981: 80). Kref-

ting’e (1991: 217) göre, nitel araştırmalarda tarafsızlık önyargıları en aza indirmek 

amacıyla araştırmacı ile katılımcılar arasında uygun bir mesafe olması anlamına 

gelmekte ve örneklemin rastgele seçilmesi gibi usullerin gerçekleştirilmesi ile sağ-

lanmaktadır. Dolayısıyla tarafsız bir araştırmacı hem araştırmadan etkilenmeyen, 

hem de araştırmayı etkilemeyen biri olarak bilimsel olarak mesafelidir (Krefting 

1991: 217). Lincoln ve Guba (1985) ise nitel araştırmalardaki tarafsızlık vurgusu-

nu araştırmacıdan veriye yöneltilmişler, araştırmacının yansızlığından ziyade ve-

rinin tarafsızlığını savunarak tarafsızlık ölçütünü doğrulanabilirlik olarak adlan-

dırmışlardır. 

Guba (1981: 81) tarafsızlığın büyük ölçüde yöntembilim ile sağlandığını, eğer 

yöntemler izah edilmişse, herkesin incelemesine açıksa, yinelenebilirse, araştırma-

cı ile katılımcı arasında doğrudan bir ilişki yok ise tarafsızlığın karşılandığını be-

lirtmektedir. Araştırmanın tarafsız olabilmesi araştırmacının ön yargılarının ve 

yanlı olma ihtimalinin bertaraf edilmesi ile mümkündür (Guba 1981: 81). 

Araştırmalarda doğrulanabilirlik ölçütünün karşılanması için uygulanması gere-

ken bazı stratejiler söz konusudur (Shenton 2004: 72). Bunun için öncelikle araş-

tırmacının inanç ve varsayımlarının belirtilmesigerekmektedir. Araştırmanın ba-

şında öngörülen sonuçlara bulgularda ulaşılıp ulaşılmadığı belirtilmeli ve bulgu-

lardan elde edilen sonucun araştırmacının bakış açısını nasıl değiştirdiği açıklan-
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malıdır (Guba 1981: 87). Nicel araştırmalardaki yapısal geçerliliğe benzer bir şe-

kilde nitel araştırmalarda araştırmacı araştırmayı etkileyen kendi önyargılarını 

eleştirebilmeli ve yansıtabilmelidir (Thomas ve Magilvy 2011: 154). Ayrıca araş-

tırmanın başında öngörülen fakat verilerden ulaşılamayan teoriler açıklanmalıdır 

(Shenton 2004: 72). İkinci olarak, doğrulanabilirlik ölçütünün sağlanabilmesi için 

araştırma yöntemlerinin sınırlılıklarının ve bunların potansiyel etkilerinin belir-

tilmesi gerekmektedir (Shenton 2004: 72). Bulguların diğer durumlara ya da katı-

lımcılara genellenebilmesini engelleyen sınırlılıklara özellikle nitel çalışmalarda 

değinilmesi yerinde olacaktır (Elliott Fischer ve Rennie 1999: 223). Daha sonra, 

uygulanan yöntemin diğer veri toplama yöntemleri yerine neden tercih edildiğinin 

belirtilmesi için araştırma yöntemlerinin derinlemesine aktarılması gerekmektedir 

(Shenton 2004: 72). Son olarak, uygulanabilecek bir diğer strateji de bulgular üze-

rinden şematik bir model oluşturulmasıdır. Buna göre, araştırma süresince alınan 

kararların ve prosedürlerin şematik olarak gösterilerek izlenen sürecin adım adım 

takip edilmesine imkân verilmesi araştırmanın doğrulanabilirliğini arttırmaktadır 

(Shenton 2004: 72).Ayrıca araştırmadan elde edilen bulgular ve onları açıklayan 

teoriler üzerinden şematik bir model oluşturulmalıdır.  

YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı, Anatolia’da yayınlanan, nitel araştırma yöntemleri kullanı-

lançalışmaların Shenton’ın (2004) geliştirmiş olduğu güvenilirlikölçütleri açısın-

dan değerlendirilmesidir. Araştırma kapsamında ele alınan araştırma alanının 

seçim nedeni, Anatolia’nın Türkiye’de kuruluş yılı itibariyle en eski ve kesintisiz 

yayın yapan öncü bir dergi olmasıdır. Çalışmada yer alan araştırmacılardan birisi-

nin ilgili dergide editörlük yapması ve diğer yazarların da turizm alanında çalışma-

lar yapıyor olmaları önemli kıstaslar arasındadır. 

Çalışma, turizm alanında nitel araştırma yöntemleri kullanılarak oluşturulmuş 

akademik çalışmaların yıllar bazında güvenilirlik ve geçerlilik kapsamında nasıl bir 

değişime tabi olduğunu ortaya çıkarabilmek adına önem arz etmektedir. Bu kap-

samdaShenton’ın (2004) Guba’dan (1981) esinlenerek oluşturduğu nitel araştır-

malarda güvenilirlik ve geçerlilikölçütleri bu araştırmaya uyarlanmış ve nitel yön-

tem kullanılarak gerçekleştirilen31 çalışma tespit edilerek değerlendirme altına 

alınmıştır. Guba’nın(1981) geliştirdiği “güvenilirlik modeli” çerçevesinde dört 

temel ölçüt (güvenilirlik, aktarılabilirlik, tutarlılık ve doğrulanabilirlik) yer alması 

ile beraber, Shenton (2004) bu dört temel ölçütün altında 27 alt ölçüt oluşturmuş-

tur. Bu doğrultuda güvenilirlik için 14, aktarılabilirlik için altı, tutarlılık için iki ve 

son olarak doğrulanabilirlik için beş alt ölçütbulunmaktadır. 
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Bu çalışmada yapılan analizlerde güvenilirlik ölçütü altındaki “üstlere bilgi ver-

me” ve “akran denetimi” alt maddeleri birbirine yakın olduğu düşünülmüş ve “ak-

ran denetimi”başlığı altında birleştirilmiştir. Çalışmada diğer üç temel ölçütün 

altındaki alt maddeler ise değiştirilmeyerek toplam 26 alt ölçüt temel alınarak 

değerlendirme yapılmıştır. Oluşturulan değerlendirme formu alanında uzman iki 

akademisyenin görüşü de alınarak son hâlini almıştır. Alt ölçütlerden, hem güveni-

lirlik hem de doğrulanabilirlik ana ölçütü altında yer almakta olan “üçleme”, bulgu-

lar yorumlanırken sadece güvenilirlik başlığı altında ele alınmıştır.  

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi yapılmıştır. Top-

lanan veriler ise betimsel analiz ile işlenmiştir. Son olarak, bulgular çalışmalardan 

örnek alıntılar yapılarak yorumlanmıştır. Doküman incelemesi tek başına bir veri 

toplama tekniği olarak ele alınabileceği gibi, aynı zamanda araştırmanın temel 

sorunsalı çerçevesinde de araştırmaya dahil edilebilir (Yıldırım ve Şimşek 

2013).Araştırma kapsamında kullanılan betimsel analiz ise elde edilen bulguların 

düzenlenmiş ve yorumlanmış halinde okuyucuya sunulmasıdır (Büyüköztürk 

2007). Bu doğrultuda 30.11.2015-05.02.2016 tarihleri arasında,Anatolia’nın 1990-

2015 yılları arasında yayınlanan tüm sayılarına derginin resmi internet sitesinden 

ulaşılmıştır(anatoliajournal.com/atad/ 2016). Bu çalışmada bibliyografi türündeki 

ve çeviriolan araştırmalar kapsam dışında tutulmuştur.  

İlk olarak rastgele seçilen ikiçalışma deneme amaçlı değerlendirmeye alınmıştır. 

Bu değerlendirmeler esnasında, kesin olarak kullanılacak alt ölçütlere ve ölçütlerin 

çalışmalarda nasıl tespit edilebileceğine karar verilmiştir. Çalışmanın her aşama-

sında ölçütler yeniden gözden geçirilmiş, ortaya yeni durumlar çıktığında tüm 

çalışmalar geriye dönülerek revize edilmiştir. Tüm çalışmalar yedi araştırmacının 

katıldığı toplam dokuzadet toplantı sonucunda her bir alt ölçüt üzerinde fikir birli-

ği sağlanana kadar tartışılarak analiz edilmiştir. Çalışmalar analiz edilmeden önce 

tüm araştırmacılar tarafından okunmuş, ardından analiz sürecinde her bir çalış-

maya 40 ila 90 dakika süre ayrılmıştır.Değerlendirme sonucunda alt ölçütler “Var”, 

“Yok” veya“Ölçülemez”şeklinde sınıflandırılmıştır. Üç boyutta işaretleme yapılan-

kontrol listesinden elde edilen bulguların frekans analizi yapılarak, mevcut durum 

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

BULGULAR 

Anatolia’da 1990-2015 yılları arasında yayınlanan 31 nitel araştırma tespit edile-

rek 26 ölçüt üzerinden değerlendirilmiştir. Yapılan frekans analizi sonucunda elde 

edilen bulgular Tablo 3’te sunulmaktadır. 
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Tablo 3: Nitel Çalışmaların Ölçütlere Göre Değerlendirilmesi 

Temel Ölçütler Alt Ölçütler 
Var Yok  Ölçülemez  Toplam 

n % n % n % n % 

Güvenilirlik 

Yöntemde Uygun Kurgu-

lama 
22 71 9 29 0 0 31 100 

Uygulama Alanını Tanıma 5 16 26 84 0 0 31 100 

Uygulama Alanının Seçimi 25 81 6 19 0 0 31 100 

Üçleme 13 42 18 58 0 0 31 100 

Katılımcıların Dürüstlüğü 4 13 22 71 5 16 31 100 

Yinelenen Sorular 0 0 24 77 7 23 31 100 

Olumsuz Vaka Analizi 7 23 24 77 0 0 31 100 

Akran Denetimi 8 26 23 74 0 0 31 100 

Araştırmacının Yorumu 2 6 29 94 0 0 31 100 

Araştırmacının Geçmiş ve 

Deneyimi 
1 3 30 97 0 0 31 100 

Katılımcıların Kontrolü 4 13 22 71 5 16 31 100 

Araştırma Konusunun 

Kapsamlılığı 
27 87 4 13 0 0 31 100 

Bulguların Literatürle 

Kıyaslanması 
15 48 16 52 0 0 31 100 

Aktarılabilirlik 

Kurum/İşletme Sayısının 

Belirtilmesi 
20 64 7 23 4 13 31 100 

Katılımcılarla İlgili Kısıtlar 16 52 15 48 0 0 31 100 

Katılımcı Sayısı 25 81 6 19 0 0 31 100 

Veri Toplama Yöntemle-

rinin Uygulanışı 
29 94 2 6 0 0 31 100 

Yöntemin Uygulanma 

Süresi 
9 29 22 71 0 0 31 100 

Verinin Toplandığı Zaman 

Aralığı 
12 39 19 61 0 0 31 100 

Tutarlılık Örtüşen Yöntemlerin 8 26 23 74 0 0 31 100 
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Kullanılması 

Çalışma Tasarımının 

Detaylıca Tanımlanması 
22 71 9 29 0 0 31 100 

Doğrulanabilirlik 

Üçleme 13 42 18 58 0 0 31 100 

Araştırmacının İnanç ve 

Varsayımları 
15 48 16 52 0 0 31 100 

Yöntemin Sınırlılık ve 

Potansiyel Etkileri 
12 39 19 61 0 0 31 100 

Yöntemin Derinlemesine 

Aktarılması 
16 52 15 48 0 0 31 100 

Diyagram 7 23 24 77 0 0 31 100 

 

İlgili araştırmalar, güvenilirlik ana ölçütü kapsamında 13 alt ölçüt üzerinden de-

ğerlendirilmiştir. İlk olarak yöntemde uygun kurgulama ölçütü açısından yapılan 

değerlendirmede, çalışmaların 22 (%71) tanesinde, araştırmacıların kullandıkları 

yöntemi nasıl kurguladıklarına dair verilmiş bir bilgi bulunamamıştır. Özellikle 

2004 yılına kadar yapılmış olan 13 çalışmanın 9’unda araştırmada kullanılan yön-

temin nasıl kurgulandığına dair bir bilgiye ulaşılamazken, bu tarihten sonra yapıl-

mış olan tüm çalışmalarda ise bu konuya dair bir bilginin yöntem kısmında verildi-

ği görülmektedir. Aşağıda bir örnek verilmektedir: 

“Görüşme formunun oluşturulmasında sorular, araştırmanın yazın taramasından ve Tata-
roğlu’nun (2006: 236-237) görüşme formundan oluşturulmuş ve bağımsız iki akademisyenin 
görüşleri doğrultusunda son halini almıştır.” (Çalışma 22) 

Uygulama alanını tanıma ölçütü açısından yapılan değerlendirmede,çalışmaların 

26 (%84) tanesinde araştırmacıların uygulama alanını tanıdıklarına dair bir bilgi 

vermedikleri sonucu ortaya çıkarken, sadece tamamı 2009 yılından sonra yayın-

lanmış olan 5 (%16) çalışmada araştırmacıların bu konuda bilgi verdikleri sonucu 

ortaya çıkmıştır. Bu sonucun ortaya çıkmasında, araştırmacıların çoğunun uygu-

lama alanını tanıyor olmalarının beklenmesine karşın, bunu çalışmalarına yansıt-

mamış olabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Engelli turistlere yöne-

lik yapılmış bir çalışmada, yazar uygulama alanını tanıdıklarını şu ifadeyle çalışma-

sında yansıtmıştır: 

“Görüşmeler, projenin engelli eğitim uzmanı olan bu çalışmanın ikinci yazarı tarafından ger-
çekleştirilmiştir.” (Çalışma 27) 
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Uygulama alanının seçimi ölçütü açısından yapılan değerlendirmede,çalışmaların 

25 (%81) tanesinde araştırmacıların uygulama alanına uygun örneklemi nasıl 

seçtiklerini belirten bilgileri verdikleri saptanmıştır. Çalışmaların 6 (%19) tane-

sinde ise araştırmacıların örneklem seçimleriyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşıla-

mamıştır. Aşağıda bir örnek verilmektedir: 

“Görüşmecilerin seçiminde herhangi bir yöntem uygulanmamış, Akyaka sokaklarında rast-
gele rastlanılan kişiler, araştırma hakkında kısaca bilgilendirilmiş ve onlara araştırmaya ka-
tılmak isteyip istemedikleri sorulmuştur. Görüşmeye katılabilmeleri için katılımcılarda, ça-
lışmanın yerel toplum kavramına uygun olarak, tüm yıl Akyaka’da yaşıyor olmaları koşulu 
aranmıştır.” (Çalışma 14) 

Çalışmalar üçleme ölçütü açısından incelenirken; yöntemde, alanda, araştırmacı-

da veya kişide birden çok seçeneğin bir arada kullanılıp kullanılmadığına bakılmış-

tır. Buna göre 13 (%42) çalışmada üçleme kullanıldığı tespit edilmiştir. Bir çalış-

mada yöntemde farklı çeşitlerin kullanımı şu şekilde açıklanmıştır:  

“...Bu amaç doğrultusunda araştırmada iki çeşit birincil veri toplama yöntemi kullanılmıştır. 
Anket uygulaması “nicel (kantitatif) araştırma yöntemi” olarak sayısal bilgilerin elde edilme-
sinde kullanılırken; mülâkat, katılımcı gözlemleri ve merkezi grup tartışmaları “nitel (kalita-
tif) araştırma yöntemleri” olarak konuyla ilgili bilgilerin elde edilmesinde kullanılmıştır.” 
(Çalışma 31) 

Bundan başka karşılaşılan diğer bir üçleme çeşidi ise, uygulama alanında çalış-

manın farklı grupları kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesidir. Bunu gösteren bir 

başka çalışmadan alınmış bir örnek şu şekildedir:  

“Bulguların farklı kaynaktan alınan veriler ile uyumuna bakılması bakımından araştırma üç 
grup (yerel halk, işletme sahipleri/yöneticileri, yerel yönetim) üzerinde yürütülmüştür.” (Ça-
lışma 25) 

Katılımcıların dürüstlüğü ölçütü açısından yapılan değerlendirmede, çalışmala-

rın 22(%85) tanesinde, araştırmacılar katılımcıların verdikleri cevapların güvenir-

liliğini sağlamak için aldıkları önlemler hakkında herhangi bir bilgiye yer verme-

mişlerdir. Sadece 4 (%15) çalışmadabuna yönelik bilgiler olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bu dört çalışmanın tamamı 2011 yılından sonra yayınlanmıştır. Bu sonucun ortaya 

çıkmasındaki en önemli nedenlerinden bir tanesi araştırmacıların katılımcıların 

dürüstlüğü ile ilgili gerekli önlemleri almalarına rağmen, çalışmalarında bunları 

belirtmeye ihtiyaç duymamış olmaları veya hiç önlem almamış olmaları olabilir. 

Her hâlükârda bu ölçütün kullanılmasının ve çalışmalarda belirtilmesinin önemi-

nin son yıllarda anlaşılmaya başlandığı sonucu görülmektedir. Bu ölçüte yönelik 

bir uygulama şu sözlerle ifade edilmiştir:  



VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi 

 

 

 

 

 

282 

“Görüşmeler katılımcıların uygun gördükleri saatlerde ve çalışma ofislerinde gerçekleştiril-
miştir. ... Görüşmelerin etkin gerçekleştirilebilmesi için fiziki ve beşeri unsurların araştırma-
nın amacına uygunluğu sağlanmıştır. Görüşmeler sırasında katılımcılara yöneltilen sorulara 
verilecek yanıtların sadece araştırma amacı ile kullanılacağı ve bu bulgular yorumlanırken 
herhangi bir şekilde isim / soy isim / işletme / kurum adının kullanılmayacağı ifade edilerek 
görüşmenin güven içinde gerçekleşmesi amaçlanmıştır.” (Çalışma 22) 

İncelenen çalışmaların hiçbirinde araştırmacıların çalışmalarında kullandıkları 

soruların yinelenerek cevabın teyit edilmesine benzer bir uygulama hakkında bil-

giye ulaşılamamıştır. Bununla beraber yinelenen sorular ölçütünün anket gibi nicel 

çalışmalarda gerekli ve geçerli bir yöntem olmasına karşın, söz gelimi birebir 

mülâkat yapılan nitel çalışmalarda karşıdakini aptal yerine koyma şeklinde anlaşı-

lacak olumsuz bir sonuca sebep olabileceği veya çalışmanın uzamasını istemeyen 

katılımcılar sebebiyle zamanı kısıtlı olan araştırmacının feragat etmiş olabileceği 

de göz önünde bulundurulmalıdır. 7 adet (%23) çalışma ise doğası gereği katılım-

cının olmaması sebebiyle soru sorulmadığından, bu ölçüt bakımından değerlendi-

rilememiştir. 

Olumsuz vaka analizi ölçütü açısından yapılan değerlendirmede,çalışmaların sa-

dece 7 (%23) tanesinde olumsuz vaka analizi yapıldığı, 24 (%77) çalışmada ise 

buna dair bir bilginin olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Olumsuz vaka analizi ya-

pıldığı ifade edilen çalışmaların tamamı 2004 yılından sonra yayınlanmıştır. Bir 

araştırmacı olumsuz vaka analizi tekniği ile çalışmasını nasıl geliştirdiğini şu şekil-

de anlatmaktadır:  

“Ancak derinlemesine mülakat tekniğinin kullanılmış olmasına bağlı olarak, yöneticilerin 
farklı deneyim ve birikimleri neticesinde, görüşme esnasında ortaya çıkan sorular da araş-
tırmada elde edilen bulguların kapsamını genişletme konusunda faydalı olmuştur.” (Çalışma 
19) 

Akran denetimi ölçütü açısından yapılan değerlendirmede,çalışmaların 8 (%26) 

tanesinde araştırmacılar akran denetimi yaptıklarını belirtirken, 23 (%74) çalış-

mada ise buna yönelik bir ifade bulunamamıştır. Öte yandan son iki yılda (2014-

2015) yayınlanmış olan altı çalışmanın tamamında akran denetimi yapıldığına dair 

ifadeler bulunduğu dikkat çekmektedir. Bu durum yine geçmişte akran denetimi 

yapılmış olsa bile bunun ifade edilmemesi şeklinde bir anlayışın var olduğunu 

ancak günümüzde bunun değiştiğini ortaya koymaktadır. Bu ölçüte yönelik bir 

çalışmadan alınmış ifade şu şekildedir:  

“Görüşme formu geliştirilirken uzman akademisyenler ve sektör temsilcileri ile bir araya ge-
linmiştir.” (Çalışma 24) 
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Araştırmacının yorumu ölçütü açısından yapılan değerlendirmede, çalışmaların 

sadece 2 (%6) tanesinde araştırmacıların yaptıkları çalışmayı çeşitli aşamalarda 

değerlendirdiklerini gösteren ifadeler kullandıkları görülürken, 29 (%94) çalışma-

da ise buna yönelik bir ifadeye rastlanmamıştır. Bununla beraber, bir çalışmanın 

araştırmacı tarafından her aşamada değerlendirilmesi ve incelenmesinin yazım 

sürecinin kaçınılmaz bir aşaması olduğu düşünülebilir. Bu nedenle araştırmacıların 

bu ölçütü yerine getirmedikleri değil, sadece bunu belirtmeye gerek duymadıkları 

söylenebilir.  

Araştırmacının geçmişi ve deneyimi ölçütü açısından yapılan değerlendirmede, 

çalışmaların sadece bir (%3) tanesinde, araştırmacı çalıştığı alan hakkında dene-

yimi olduğunu belirtmiştir. 30 (%97) çalışmada ise araştırmacıların çalıştıkları 

alan hakkında deneyimleri olup olmadığı konusunda bilgiye rastlanılmamıştır. Bu 

konu şöyle ifade edilmektedir:  

“Bu seçimde araştırmacıların bölge sınırları içinde yaşaması, dolayısıyla yöreyi daha önce-
den bilmesi, tanıması ve yöre hakkında deneyimlerinin olması etkili olmuştur. … Diğer taraf-
tan araştırmacıların durum çalışması yapılan çiftliklerle, daha önceki deneyimlerine kadar 
uzanan bir etkileşim süreci söz konusudur.” (Çalışma 18) 

Katılımcıların kontrolü ölçütü açısından yapılan değerlendirmede, çalışmaların 4 

(%15) tanesinde araştırmacıların yaptıkları uygulamanın son hâlini yayınlamadan 

önce katılımcılara teyit ettirdikleri sonucu ortaya çıkarken, 22 (%85) çalışmada 

böyle bir uygulamaya rastlanmamıştır. Bu ölçütte dikkat çeken bir durum ise katı-

lımcı sayısının az ve çalışma doğası gereği kim olduğunun belli olduğu durumlarda 

bu ölçütün daha rahat uygulanabildiğidir. Nitekim özellikle rastgele seçilmiş turist 

veya yerel halk gibi katılımcılarla yapılan çalışmalarda anonimlik prensibi ön 

plânda olduğu için katılımcının iletişim bilgileri alınmayabilmektedir. Bazı çalışma-

lar, doğası gereği katılımcı olmamasından dolayı bu ölçüt açısından ölçülememiştir. 

Katılımcı kontrolüne yönelik bir çalışmada geçen bir ifade şöyledir:  

“Araştırma ile ilgili metin tamamlandıktan sonra onay için acente ile paylaşılmış ve kendile-
rinden yayımlanacak metinle ilgili onay alınmıştır.” (Çalışma 23) 

Araştırma konusunun kapsamlılığı ölçütü açısından yapılan değerlendirmede, 27 

(%87) çalışmada, araştırmaların konusunun kapsamlı bir şekilde verildiği yorumu 

yapılırken, 4 (%13) çalışmada araştırma konusunun kapsamlı bir şekilde aktarıl-

madığı görüşü ortaya çıkmıştır.  

Bulguların literatürle kıyaslanması ölçüt açısından yapılan değerlendirmede,15 

(%48) çalışmada araştırmacılar sonuçlarını geçmiş çalışmalarla kıyasladıkları 

görülmüşken, çalışmaların 16’sında (%52) ise araştırmacılar sonuçlarını geçmiş 
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çalışmalarla kıyaslamadıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Özellikle 1990’lı yıllarda 

yapılmış olan dokuz nitel çalışmanın hiçbirinde bulguların literatürle kıyaslandığı-

na dair bir ifade saptanamamıştır. Bir çalışmadan bu ölçütle ilgili yapılan alıntı şu 

şekildedir:  

“...Shah ve diğerlerinin (2006) görüşü ile benzer şekilde, müşteri merkezli işletmelerin, müş-
teri sadakati ile uzun dönemli kârlılık sağlayabileceğini belirten bir görüş ise şöyledir...” (Ça-
lışma 19) 

Aktarılabilirlik ana ölçütü kapsamında altı alt ölçüt yer almaktadır. Bu ölçütler-

den ilkine göre, çalışmaların 20 (%74) tanesinde araştırmacılar verileri topladıkla-

rı kurum veya işletmelerin sayısını belirtirken, 7 (%26) çalışmada ise belirtmemiş-

lerdir. Bazı çalışmalar ise araştırmada kurum veya işletme olmadığından ölçüle-

memiştir. Nadiren bazı çalışmalarda verilerin toplandığı kurumların kimlik bilgile-

rinin verildiği de tespit edilmiştir. Çalışmaya katılan kurum sayısının belirtilmesine 

dair bir örnek şu şekildedir:  

“... Türkiye’ye yönelik tur düzenleyen 56 tur operatörünün seyahat rehberinden adresleri 
alınmıştır. … tur katalogları istenmiş, bu isteğe 56 tur operatöründen 36’sı (%64) olumlu ce-
vap vermiştir.” (Çalışma 3) 

Araştırmacıların 16 (%52) çalışmada katılımcılar ile ilgili kısıtları belirtirken, 

15’nde (%48) ise bunları belirtmediği sonucu ortaya çıkmıştır. Kısıtların belirtildi-

ği çalışmalardan yapılan ilgili bir alıntı şu şekildedir:  

“... bu işletmelerin faaliyet alanları ve niteliklerindeki farklılıklar nedeniyle tümü araştırma 
kapsamına alınamamıştır.” (Çalışma 12) 

Araştırmacılar 25 (%81) çalışmada uygulama alanına konu olan katılım-

cı/doküman v.b. sayısını belirtirken, sadece 6 (%48) çalışmada bu sayının belirtil-

mediği sonucu ortaya çıkmıştır. Bir çalışmadan katılımcı sayısının belirtilmesine 

yönelik alınmış bir ifade şu şekildedir:  

“Araştırma, beş yıldızlı konaklama işletmelerinde görevli 10 yabancı genel müdür ve onlara 
bağlı olarak çalışan 27 Türk departman müdürleriyle gerçekleştirilmiştir.” (Çalışma 26) 

Araştırmacılar 29 (%81) çalışmada veri toplama yönteminin nasıl uygulandığına 

dair bilgiye yer verirken, sadece 2 (%6) çalışmadabu bilgi görülmemiştir. Bununla 

ilgili çalışmalardan alınan bir örnek şu şekildedir:  

“Bu işletmelerden merkezi İstanbul’da bulunan dördü ile birebir görüşülerek çalışılmıştır. 
Merkezi Kuşadası’nda bulunan bir işletme ise, anket çalışmasına faks yolu ile katılmıştır.” 
(Çalışma 7) 
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Araştırmacılar 9 (%29) çalışmada uyguladıkları nitel araştırma yöntemlerinin 

uygulama süresi hakkında bilgiye yer verirken, 22 (%71) çalışmada bu bilgiye yer 

verilmemiştir. Bununla beraber 2008’e kadar yapılan çalışmalarda bu tür bir bilgi-

ye hiç yer verilmezken, o tarihten sonra yapılmış 16 çalışmanın dokuzunda, yön-

temin uygulama süresine dair bilgi verildiği saptanmıştır. Bir örnek ifade şu şekil-

dedir:  

“... her bir kişi için ortalama görüşme süresi, 15-60 dakika arasında değişmiştir.” (Çalışma 
25) 

Araştırmacılar 12 (%39) çalışmada verileri topladıkları zaman aralığı hakkında 

bilgiye yer verirken, 19 (%61) çalışmada ise böyle bir bilgiye yer verilmemiştir. 

Yöntemin uygulama süresi ölçütüne benzer bir şekilde, verinin toplandığı zaman 

(tarih) aralığı bilgisinin çalışmalarda verilmesi 2008 yılından sonra görülmektedir. 

Bu tarihten önce yapılmış 15 çalışmanın hiçbirinde zaman aralığı bilgisi yokken, bu 

tarihten sonra yapılan 16 çalışmanın 12’sinde (%75) bu bilginin verildiği dikkat 

çekmektedir. Bu çalışmaların bir tanesinde verinin toplandığı zaman aralığı kısaca 

şu şekilde aktarılmıştır:  

“Görüşmelere 15.10.2011 tarihinde başlanmış ve 10.01.2012 tarihinde görüşmeler tamam-
lanmıştır.” (Çalışma 20) 

Tutarlılık ana ölçütü sadece iki temel unsurdan meydana gelmektedir. Bunlar-

dan, örtüşen yöntemlerin kullanılması ölçütü açısından yapılan değerlendirmede, 

sadece 8 (%26) çalışmada örtüşen yöntemlerin kullanıldığı, 23 (%74) çalışmada 

ise tek yöntem üzerinden analizlerin yapıldığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bir çalış-

mada örtüşen yöntemlerin nasıl kullanıldığına dair verilen bir ifade şu şekildedir:  

“Alan araştırması kapsamında dizinin çekildiği yer olan Muğla’nın Bozüyük beldesine top-
lam üç gezi yapıldı ve bu günlerde hem mülakat hem de bazı dizi sahnelerinin çekimine şa-
hit olunarak yerinde gözlem gerçekleştirildi.” (Çalışma 16) 

Bir diğer ölçüte göre, 22 (%71) çalışmada tasarımının detaylıca tanımlandığı yo-

rumu yapılırken, 9 (%29) çalışmada ise tasarımın detaylı bir şekilde belirtilmediği 

görüşü ortaya çıkmıştır. 

Doğrulanabilirlik ana ölçütü altında bulgular dört alt ölçüt üzerinden değerlendi-

rilmiştir. Bunlardan ilk ölçüte göre, 15 (%48) çalışmada araştırmacının inanç ve 

varsayımlarına yer verildiği, 16 (%52) çalışmada ise bunun verilmediği sonucu 

ortaya çıkmıştır. Araştırmacının çalışmanın başında kendi görüşünü (inanç ve 

varsayımını) yansıttığı düşünülen, bir referansa dayandırılmamış bir örnek şu 

şekilde verilebilir:  
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“Türkiye’de de destinasyon yönetim örgütlenmesi konusunun öneminin farkına varılmakla 
beraber henüz somut adımlar atılamadığı ortadadır.” (Çalışma 24) 

Yapılan değerlendirmede, 12 (%39) çalışmada araştırma yönteminin sınırlılık ve 

potansiyel etkilerinin ne olacağına dair bilgilerin yer aldığı görülürken, 19 (%61) 

çalışmada ise buna yönelik bir ifadeye rastlanmamıştır. Bir çalışmadan bu ölçüte 

yönelik ifade şu şekilde alıntılanmıştır:  

“İçine girilen çevreye araştırmacı olarak yabancı olunması, katılımcıların çekinceleri, özellik-
le Alman turistlerin çalışmaya katılmak istememesi ve bu durumların anket yapılmasını ge-
rekli kılacak sayının düşük olmasına neden olmuş ...” (Çalışma 17) 

Araştırmacılar 16 (%52) çalışmada uyguladıkları nitel araştırma yöntemleri 

hakkında açıklayıcı bilgiye yer verirken, 15’inde (%48) ise buna değinmemişlerdir. 

1990’lı yıllarda yapılan çalışmalarda yönteme dair pek bir açıklama görülmüyor-

ken, özellikle son üç yılda (2013-2015) yapılan 10 çalışmanın dokuz tanesinde 

yöntemin açıklanıyor oluşu dikkat çekmektedir. Bu konuda bilgi vermenin yine son 

dönemlerde üzerinde durulan bir tercih olduğu anlaşılmaktadır. İncelenen çalış-

malardan yöntemin nasıl aktarıldığına dair verilebilecek bir örnek şu şekildedir:  

“Odak Grup Çalışması, konu ile ilgisi uzmanlık derecesinde olan bir yürütücü kontrolünde ve 
beyin fırtınası şeklinde tartışmalara da olanak sunan bir açık uçlu soru-cevap düzleminde 
gerçekleşmektedir. Katılımcı sayısı genellikle 6-8 arasıdır (Walle 2001).” (Çalışma 15) 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Nitel araştırmaların güvenilirlik ve geçerliliklerini ortaya çıkarmaya yönelik ince-

lenen çalışmalarda, 1990-2006 yılları arasında yayınlananlar ile 2007’den sonraki-

ler arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak bütün değerlendirme 

ölçütleri için 2007 yılına kadar olan çalışmalarda alt ölçütlerin çoğunun yer alma-

dığı görülmüştür. Bunun sebebinin nitel araştırmalarda güvenilirlik modelinin o 

dönem için yeni bir olgu olmasının ve bu ölçütlerin bilinirliğinin az olmasının ol-

duğu söylenebilir. 2007-2015 yılları arasındaki çalışmalarda ise alt ölçütlere yöne-

lik bilgilerin çalışmalarda ifade edilme sıklığının arttığı görülmüştür. Bu durum ise 

artık araştırmacıların nitel araştırmalarda güvenilirlik ve geçerlilik ölçütlerine 

daha bilimsel yaklaşmalarından ve önemini anlamış olmalarından kaynaklanabilir.  

Araştırmanın bulguları ışığında, 1990-2006 yılları arasında toplam 13 çalışma 

olduğu, 2007-2015 yılları arasında ise toplam 18 çalışma olduğu tespit edilmiştir. 

Bu doğrultuda, araştırmacıların çalışmalarında nitel araştırma yöntemlerini 2007 

yılından sonra daha fazla kullandığı sonucu ortaya çıkmıştır. Özellikle 2013-2015 

yılları arasındaki kısa sayılabilecek bir zaman aralığında 10 adet nitel çalışmanın 
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olması dikkat çekicidir. Yayınlanan nitel çalışmaların sayısındaki artışa paralel 

olarak, 2011-2015 yılları arasındaki bazı çalışmalarda, güvenilirlik ve geçerlilik 

ölçütlerine teorik açıdan da vurgu yapıldığı saptanmıştır. Ayrıca alanda yayın ya-

pabilmek adına güvenilirlik ve geçerlilik ölçütlerine yönelik yöntemsel gereklilikle-

rin artmasının da etkili olabileceği varsayımı yapılabilir.  

Bu çalışmada ele alınmış olan güvenilirlik ve geçerlilik ölçütleri Shenton (2004) 

tarafından özellikle Guba’ya (1981) dayandırılarak oluşturmuş olup nitel araştır-

malarda uygulanması ve ifade edilmesi gereken önemli stratejileri içermektedir. 

Buna karşın 1990-2006 yılları arasında yayınlanan 13 nitel çalışmanın hiçbirinde 

güvenilirlik ve geçerliği ölçmek için oluşturulan 26 ölçütün %50’sinden fazlasının 

karşılanmadığı saptanmıştır. 2007-2015 yılları arasındaki çalışmalarda ise 18 ça-

lışmanın 14’ünün söz konusu ölçütlerin %50’sinden fazlasını karşıladığı görülmek-

tedir. 1990-2006 yılları arasında yayınlanan çalışmaların ortalama olarak 26 ölçü-

tün 5,6 (%22) tanesinin karşıladığı görülürken, 2007-2015 yılları arasındaki ça-

lışmalarda ortalama olarak 14,6 (%57) ölçütün karşılanmakta olması dikkat çek-

mektedir.  

Çalışmalar güvenilirlik açısından değerlendirildiğinde sadece 8 tanesinin söz ko-

nusu ölçütün alt ölçütlerinin %50’sinden fazlasını karşıladığı anlaşılmıştır. Özellik-

le 1990-2006 yılları arasındaki çalışmalarda güvenilirlik ölçütlerinin %50’sinden 

fazlasını karşılayan hiçbir çalışma bulunamamıştır.  

Aktarılabilirlik açısından bakıldığında ise çalışmaların 24 tanesi söz konusu ölçü-

tün alt ölçütlerinin %50’sinden fazlasını karşılamaktadır. Araştırmacıların çalışma-

larında temel ölçütler açısından en fazla aktarılabilirlik ölçütüne çalışmalarında 

yer verdikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 2007-2015 yılları arasında yayınla-

nan çalışmaların tamamında söz konusu ölçütlerin %50’sinden fazlasının karşılan-

dığı görülmektedir. 

Tutarlılık açısından değerlendirildiğinde, sadece iki alt ölçüt bulunmakla beraber 

1990-2006 yılları arasında yayınlanmış 13 çalışmanın yedi tanesinde bu ölçüte 

rastlanmamıştır. 2007-2015 yılları arasında yayınlanan çalışmaların tamamında 

ise söz konusu alt ölçütlerin en azından birinin karşılandığı görülmektedir. Nitel 

araştırma yöntemleri kullanan araştırmacıların 2007-2015 yılları arasında tutarlı-

lık ölçütüne daha fazla önem verdiği belirtilebilir. 

Doğrulanabilirlik açısından değerlendirildiğinde ise 1990-2006 yılları arasındaki 

çalışmaların hiçbirinde alt ölçütlerin %50’sinden fazlasının karşılanmadığı görü-

lürken, 2007-2015 yılları arasındaki 18 çalışmanın 12’sinde söz konusu ölçütlerin 

%50’sinden fazlası karşılanmaktadır. Araştırmacıların güvenilirlik, aktarılabilirlik 
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ve tutarlılık ölçütlerinde olduğu gibi 2007-2015 yılları arasında doğrulanabilirlik 

ölçütüne de daha fazla önem verdikleri sonucu ortaya çıkmıştır. 

Güvenilirlik ölçütü altında yer alan “uygulama alanını tanıma”, “katılımcıların dü-

rüstlüğü”, “yinelenen sorular”, “olumsuz vaka analizi”, “araştırmacının geçmiş ve 

deneyimi” ve “katılımcıların kontrolü”; aktarılabilirlik ana başlığı altında “yönte-

min uygulanma süresi”; tutarlılık ana başlığı altında “örtüşen yöntemlerin kulla-

nılması” ve doğrulanabilirlik kapsamında “diyagram” alt ölçütlerine yönelik ifade 

sıklığının oldukça az olduğu yapılan analizler sonucunda görülmüştür. Çalışmanın 

aktarılabilirlik ve doğrulanabilirlik başlıkları altında yer alan alt ölçütlerine 1990-

2006 yılları arasındaki çalışmalarda çok nadiren değinilirken, 2007-2015 yılları 

arasında yapılan araştırmaların neredeyse tamamında bu ölçütler ile ilgili ayrıntılı 

bilgiler verildiği ama tamamını ele alan çalışmanın bulunmadığı saptanmıştır. Ça-

lışmalarında nitel araştırma yöntemi kullanan araştırmacılar nitel araştırmaların 

bazı temel basamaklarını uygulamış olsalar bile, çalışmalarında bunlara yer ver-

memiş olabilirler. Bununla birlikte nitel araştırma yöntemlerinde kullanılması 

gereken geçerlilik ve güvenilirlik ölçütlerinin tam olarak özümsenmemiş olması da 

bu duruma yol açabilir.  

Yapılan değerlendirmede, sadece 7 (%23) çalışmada araştırmacıların elde ettik-

leri bulgular ile diyagram oluşturdukları, 24 (%77) tanesinde ise diyagram oluştu-

rulmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Diyagram oluşturulduğu tespit edilen çalışma-

ların tamamı 2007 yılı ve sonrasında yayınlanmıştır.  

ÇALIŞMANIN SINIRLILIKLARI VE GELECEKTE YAPILABİLECEK 
ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER 

Günümüzde nitel araştırmalarda güvenilirlik ve geçerliğin sağlanabilmesi adına 

Guba (1981) ve Shenton’ın (2004) çalışmaları temel alınmaktadır. Bu araştırmada 

nitel araştırmalarda güvenilirlik ve geçerlilik ölçütleri olarak sadece Shenton’ın 

(2004) yapmış olduğu ölçütlerin baz alınarak çalışmaların analiz edilmesi bu ça-

lışmanın temel sınırlılığını oluşturmaktadır. Bir diğeri ise araştırmanın sadece 

Anatolia’da yayınlanan nitel çalışmalar ile sınırlı olmasıdır. Ayrıca iki farklı nitel 

yöntem kullanılan araştırmalar da üçleme kapsamında değerlendirilmiş olması 

sebebiyle bu çalışma sınırlıdır. Son olarak çalışmanın kelime sınırı olması nedeniy-

le, ölçütlere yönelik ortalamaların tamamı verilememiştir. Ortaya çıkan bulguların 

turizm alanında yayınlanan diğer dergilerdeki nitel çalışmalar ile karşılaştırılarak 

analiz edilmesi daha sağlıklı sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. Çalışma ışığında, 

araştırmacılara gelecekteki nitel çalışmalarda yol göstermek amacıyla Tablo 

4’tekine uygun bir kontrol süreci izlemeleri önerilebilir. 
Tablo 4. Nitel Araştırmalarda Geçerlilik ve Güvenilirlik Sağlamak İçin Alınması Gereken Önlemler  



Araştırma Bildirileri 

 

 

 

 

 

289 

GÜVENİRLİK  AKTARILABİLİRLİK  TUTARLILIK  DOĞRULANABİLİRLİK  

Yöntem, araştırmanın 
niteliğine göre  

geliştirilmeli ve kurgulan-
malı  

Varsa uygulama 
yapılan kurum  

veya işletme sayısı 
belirtilmeli  

İmkân dâhilinde 
aynı uygulama 

alanına farklı yön-
temler uygulanmalı  

İmkân dâhilindeyse üçleme 
yapılmalı  

Uygulama yapılacak alan 
önceden  
tanınmalı  

Varsa katılımcılar-
la ilgili kısıtlar  
net bir şekilde 

belirtilmeli  

Çalışmanın tekrar-
lanabilmesi için 

süreçler ayrıntılı bir 
şekilde belirtilmeli  

Araştırmacı varsa araştırma 
ile ilgili  

inanç ve varsayımlarını be-
lirtmeli  

Uygulama alanı ve/veya 
katılımcıların  

seçiminde tarafsız olun-
malı  

Varsa uygulama 
yapılan katılımcı  

veya doküman vs. 
sayısı belirtilmeli  

   Kullanılan yöntemin sınırlılık-
ları ve  

potansiyel etkileri belirtilmeli  

İmkân dâhilindeyse üçle-
me yapılmalı  

Veri toplama 
yöntemlerinin  

nasıl uygulandığı 
belirtilmeli  

   Kullanılan yöntem teorik 
olarak  

açıklanmalı  

Katılımcıların dürüstlüğü-
nü sağlamak  

için önlemler alınmalı  

Veri toplama 
seanslarının ne 

kadar  
sürdüğü not 

edilmeli ve belir-
tilmeli  

   Bulgular üzerinden şematik 
bir model oluşturulmalı  

Cevapların doğruluğu 
sorular  

tekrarlanarak teyit edil-
meli  

Uygulamanın 
hangi tarihte veya  

tarih aralığında 
gerçekleştirildiği  

belirtilmeli  

      

Ön çalışma yaparak eksik-
likler  

ve hatalar giderilmeli  

         

Araştırma sürecinde 
uzman görüşüne  

başvurulmalı  
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ÖZ 

Bu çalışma kapsamı, Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu tüm ülkelerin ekonomisini büyük ölçüde 
etkileyen ve olumlu sonuçlar doğuran kıyı turizmi üzerinde çevrelenecektir. Ülkemizin coğrafi konu-
mu neticesinde, üç tarafının denizlerle çevrili olması ve yoğun orman bitki örtüsüne sahip olması kıyı 
bandının ülkemiz açısından ne denli önemli ve görülmeye değer olduğunu karşımıza çıkarmaktadır. 
Bu özellikler neticesinde Türkiye kıyı bantları, kıyı turizminde önem kazanmış ve her yıl binlerce yerli 
ve yabancı turistin uğrak yeri haline gelmiştir. Bununla birlikte birtakım doğal ve beşeri faktörler kıyı 
bandı üzerinde olumsuz etkilere sebebiyet vermiş ve bunun sonucunda önlemler alınmadığı takdirde 
etkilemeye devam edecektir. Bu çalışmada, önemi vurgulanan kıyı turizminin, olumsuz etkilenme 
şekillerinden büyük bir kısmını oluşturan orman yangınları üzerinde durulacaktır. Afet olarak nite-
lendirdiğimiz orman yangınlarının kıyı ekosistemini büyük oranda etkilediği, florasını(bitki örtüsü) ve 
faunasını(hayvan popülasyonu) bir daha geri dönüşü olmayacak ve yahut dönüşümü uzun yıllar ala-
cak şekilde etkilediği aşikardır. Tüm bu nedenlerden dolayı orman yangınlarının turizm açısından 
olumsuz etkileri Antalya-Adrasan ölçeğinde değerlendirilecek ve Adrasan’ da meydana gelen yangı-
nın sebepleri ve sonuçları irdelenecektir. Adrasan kıyısındaki orman dokusunun SWOT ANALİZİ yapı-
larak bölgenin turizm üzerindeki güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri öne serilecektir. Çalış-
mada, bir kıvılcımın turizm açısından hangi sonuçlara sebebiyet verdiği gözlenecektir.  

Anahtar sözcükler: Kıyı turizmi, afet, orman yangınları, kıyı ekosistemi, flora ve fauna, Adrasan. 

 

GİRİŞ  

Türkiye tarihi ve doğal güzellikleri nedeniyle turizm açısından oldukça önem arz 

eden ve cazibe merkezi olarak nitelendirilen, her yıl binlerce turistin ilgi alanları 

neticesinde ziyaret ettiği bir ülkedir. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili bir coğ-

rafi konumda olmasından dolayı turizm çeşitleri içerisinden ülke ekonomisine 

büyük katkısı olan kıyı turizmi, denize bakan arazilerin gelişmesini etkileyen deniz 

suyu etkinliklerinden yararlanma turizmi olarak tanımlanmakta ve özellikle yaz 

aylarında insan popülasyonunun artmasını sağlamaktadır. Ülkemiz, Akdeniz, Ka-

radeniz, Ege ve Marmara kıyı bandına sahip bölgelerdir. Bu bölgeler özellikle yaz 

aylarında deniz suyundan yararlanmak için yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği 

yapmaktadır. Bölgenin güzelliğini ön plana çıkaran denizle birlikte elbette ki or-
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man örtüsüdür. Konaklama veya günü birlik seyahatler gerçekleştiren yerli ve 

yabancı turistler deniz aktiviteleriyle birlikte huzura ve görsel estetiğe kavuşmak 

için orman örtüsünün yoğun olduğu bölgeleri tercih etmektedirler. Bu sayede or-

man içi aktiviteleri de gerçekleştireceklerdir. Su ve bitki ilişkisi tarihten beri önem 

taşıdığı için ülke olarak da bunu turizme yansıtmamız ve büyük ölçüde ekonomik 

katkısının olması değer biçilemez faktörlerdir. Fakat doğal ve/veya beşeri sebep-

lerden dolayı orman örtüsünün zarara uğratılması hem ormanda yaşayan bitki ve 

hayvan popülasyonunu etkileyerek ekosisteme zarar vermekte hem de bölgenin 

turistik açıdan çekiciliği kaybolup çıplak ve estetik açıdan yoksun bir görüntüyle 

beklenen huzura ulaşılmasını engellemekte, bu nedenlerle ülke ekonomisini zarara 

uğratmaktadır. Çalışmanın amacı, orman örtüsünün bireysel ve toplumsal açıdan 

değeri gözlenerek, turizm açısından katkısı irdelenecek ve en ufak bir ihmalde dahi 

nelere sebep olduğu gözlenecektir. Çalışma kapsamında, kıyı turizminin ne olduğu, 

kıyı turizminde orman örtüsünün önemi, hangi durumlarda orman yangınlarının 

meydana geldiği, yangın sonrası kıyı turizminin nasıl etkilendiği, Antalya-Adrasan 

bölgesinde meydana gelen orman yangınının nedenleri ve sonuçları incelenecektir.  

YÖNTEM 

Çalışma kapsamında, elektronik ortamdan elde edilen verilerle bilgiler derlenmiş, 

bu bilgilerle birlikte sonuç odaklı bir çalışma yapılması hedeflenmiştir. Kıyı turizmi 

ülkemiz açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenledir ki kıyı bandında 

yer alan ve turizmi her açıdan zedeleyecek olan olumsuz faktörleri ortadan kal-

dırmak mümkündür. Bu olumsuz faktörlerden hem orman ekosistemine zarar 

verecek hem de peyzaj değerlerini azaltıp, yok sayacak, rekreasyon faaliyetlerini 

engelleyecek bu nedenlerle de ekonomik, sosyal ve kültürel bağlamda sorunlara 

yol açacak olan orman yangınları, doğaya ve tüm canlılara zarar verdiği gibi kıyı 

turizmine de önemli ölçüde zarar vermektedir. Bu zararın kısa süre de azaltılması 

ve yahut tamamen sona ermesi için çalışmalar başlatılmalıdır. Bu çalışma kapsa-

mında ise derlenen bilgiler ışığında SWOT ANALİZİ 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats-Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, 

Tehditler) yapılacak, böylelikle küçük bir kıvılcımın nelere sebebiyet verdiği, kıyı 

bandındaki her türlü turizm içerikli, gerek otel gerek kamp alanları gerekse orman 

içi ve kıyı bandında gerçekleştirilen rekreasyon faaliyetlerinin ve peyzajın ana 

temasını oluşturan flora ve fauna, manzara, tasarım ve planlama çalışmalarını ne 

denli etkilediği saptanmış olacaktır. Çalışmanın amacı tamamen orman yangınları-

nın turizme olan etkisi olup, peyzaj mimarlığı meslek disiplini olarak bölgenin nasıl 

etkilendiği ve bu etkilenmenin kıyı turizmine, doğal alanların tahribine ve dolayı-

sıyla ülke ekonomisini nasıl etkilediği üzerine bir mesleki bakış çalışmasıdır. SWOT 

analizi, çevresel faktörlerin incelenmesini, bölgenin geleceği açısından önemli olan 

fırsatların saptanmasını, bölgeye tehdit unsuru oluşturabilecek faaliyetlerin önce-
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den fark edilip önlem alınmasını, bölgenin güçlü yönlerinin ortaya çıkmasını ve 

bunların hangi durumlarda, koşullarda ve ortamlarda kullanılması gerekebileceği-

nin saptanmasını, bölgenin zayıf yönlerinin belirlenerek önlem alınmasını, zayıf 

yönlerin olası tehditler karşısında bölgeyi düşürebileceği zor durumlarının analiz 

edilmesini vb. stratejik ve planlamacı yaklaşımları kapsamaktadır.1 Bu nedenlerle 

SWOT ANALİZİ bu çalışma kapsamında gerekli bilgilerin derlenerek diğer çalışma-

lara örnek bir çalışma niteliğinde olması sağlanacaktır. Çalışma kapsamında ise 

Antalya-Adrasan Bölgesi’nde 28 Haziran 2014’ de meydana gelen orman yangını-

nın nedenleri ve sonuçları incelenecek, yangın öncesinde ve sonrasındaki değişim-

ler saptanarak, Adrasan ölçekli SWOT ANALİZİ gerçekleştirilecektir. Bu analiz sa-

yesinde ise geniş çaplı kıyı turizmi planlama çalışmalarında,  doğal ve beşeri sebep-

lerden kaynaklanan orman yangınları için çözümler getirilmesinde altlık niteliğin-

de veri sağlanarak, diğer araştırmacıların çalışmalarına katkı sağlayacaktır.  

ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI 

Sevim, B. ve Zeydan, Ö.’e göre, ülkemizde turizmin çeşitlendirilmesine ve turizm 

hareketlerinin yılın 12 ayına yayılmasına yönelik çalışmalar son yıllarda sonuçları-

nı göstermeye başlamasına ve farklı turizm türlerinde seyahatler artmasına rağ-

men halen en çok turist çeken turizm türü deniz-kum-güneş üçlüsüne dayalı kıyı 

turizmidir. 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde deniz-kum-güneş eksenli turizm 

hareketleri Akdeniz ve Ege kıyılarına doğru olmaktadır. Bu bölgelerde Antalya 

başta olmak üzere Muğla, Aydın ve İzmir yüzlerce turizm işletmesi ve binlerce 

çalışanıyla önemli turizm merkezleridir. Deniz ve orman ekosistemini de içerisinde 

barındıran kıyı bandında faaliyet gösteren kıyı turizmi, ülkemizin coğrafik özellik-

leri bakımından oldukça önem arz etmekte ve popülasyon yılın belli aylarında(yaz 

döneminde) artmaktadır. Ülke ekonomisine ve ülkenin tanınmasına, gelişmesine 

olanak sağlayan bu turizm biçimini olumlu yönde etkileyen doğal, kültürel ve tarihi 

güzelliklerin yanında olumsuz yönde etkileyen yangın, sel, deprem, erozyon vb. 

doğal afetlerin yanı sıra beşeri faktörlerinde etkisi büyüktür. Ayrıca beşeri etkenle-

rin sebep olduğu ve doğanın olumsuz yönde tepki verdiği durumlarda mevcuttur. 

Orman yangınları doğayı ve tüm canlıları olumsuz etkileyen, ekosisteme büyük 

zarar veren bir afettir.  

Türkiye’de orman yangını istatistikleri orman kanununun kabul edildiği 1937 yı-

lında başlamaktadır. İstatistikler, 1937’den günümüze geçen süreçte 74.294 orman 

yangınında, toplam 1 milyon 630 bin 46 hektar orman alanının yandığını ortaya 

çıkarmaktadır. Diğer bir deyişle, Türkiye 67 yılda İstanbul ili yüzölçümünün 3 katı 

kadar orman alanını yangına kurban vermiştir. En büyük orman yangınları da Ege 

ve Akdeniz bölgelerinde yaşanmaktadır. Yanan alan genişliğine göre, Muğla, Antal-

                                                                                 
1 https://tr.wikipedia.org/wiki/SWOT_analizi 
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ya, Çanakkale ve İzmir en tehlikeli bölgeler listesinde ilk sıralarda yer almaktadır. 

Sadece 2003 yılında yaşanan yangın sayısı 1.978 olup, bu yangınlarda 6.246 hektar 

ormanlık alanı yok olmuştur. İstatistikler, orman yangınlarının büyük bölümünün 

insan kaynaklı olduğunu göstermektedir. Orman yangınlarının çıkış nedenleri 

doğal nedenlerle % 6, insanlardan kaynaklanan nedenlerle % 94 

dür(http://altinkentilkokul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/43/07/724628/dosyala

r/2015_03/09112514_afad.pdf ).  

Orman yangınlarına neden olan faktörler;  

Doğal faktörler,  

 Yıldırımlar, 

 Yağmur damlacıklarının ve cam parçalarının optik özellik göster-

mesi, 

 Kuraklık, 

 Hafif ve sürekli rüzgarda kuru dalların birbirine sürtünmesi. 

Beşeri faktörler, 

 Bilinçli olarak(ekonomik, terör amaçlı vb.) davranışlar, 

 İstem dışı(sigara izmariti, piknik, kazalar vb.) davranış-

lar(http://www.hakkinda-bilgi-nedir.com/orman-yanginlarinin-

nedenleri-nedir+orman-yanginlarinin-nedenleri-hakkinda-bilgi). 

 

 

Grafik 1. Nedenlerine Göre Yangınlar, 20142 

                                                                                 
2 http://www.ogm.gov.tr 

http://www.hakkinda-bilgi-nedir.com/orman-yanginlarinin-nedenleri-nedir+orman-yanginlarinin-nedenleri-hakkinda-bilgi
http://www.hakkinda-bilgi-nedir.com/orman-yanginlarinin-nedenleri-nedir+orman-yanginlarinin-nedenleri-hakkinda-bilgi
http://www.ogm.gov.tr/
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2014 yılı verilerine göre, orman yangınlarının çıkış nedenlerinde en yüksek de-

ğere sahip olan faili meçhul yangınlar, en düşük değere sahip olan ise kasıtlı çıka-

rılmış yangınlardır.  

Doğal ve beşeri faktörlerin yanı sıra canlıların faaliyetleri sonucunda atmosfere 

yaydığı karbon miktarının fazla olması neticesinde sera gazı salınımı meydana 

gelmekte, sera gazları atmosferde tutulmakta ve bu durum ise atmosferin aşırı 

ısınmasına ve aşırı soğumasına yol açmaktadır. Ancak ısınma soğumadan daha 

fazla olmaktadır. Aşırı ısınma neticesinde ise kuraklık meydana gelmekte ve orman 

yangınlarına sebep olmaktadır. Bu durumda doğanın insanoğluna verdiği bir tep-

kidir.  

Sevim, B. ve Zeydan, Ö. ‘e göre, orman yangınlarına sebep olan bu faktörlerin tu-

rizm üzerinde etkisi oldukça büyüktür. Çünkü turizm iklime ve hava koşullarına 

bağlı bir sektördür. Turizm, mevsimsel dalgalanmaların yaşandığı, olumlu iç ve dış 

gelişmelerden yavaş, olumsuz iç ve dış gelişmelerden ise çok çabuk etkilenen kırıl-

gan bir sektördür. Dolayısıyla iklim değişikliği nedeniyle meydana gelecek olum-

suzluklar karşısında talebin tepkisi çok sert düşüşler şeklinde olacaktır. Turistlerin 

çoğunluğu genellikle tatillerini yüzerek, güneş banyosu yaparak ve değişik yerleri 

gezerek geçirmek isterler.  

 

Grafik 2. 2003-2014 Yılları Arası Yanan Orman Alanları ve Sayıları3 

                                                                                 
3 http://www.ogm.gov.tr 
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Orman yangınlarından etkilenen kıyı turizmi, alanın grafiksel değerlerin de sert 

bir düşüş yaşanmasına neden olmakta, böylelikle ülke ekonomisi, orman ve deniz 

ekosistemi etkilenmekte, can ve mal kaybı yaşanmakta, orman içi ve zarara göre 

kıyı şeridi rekreasyon faaliyetleri azalmakta ve yahut yok olmakta, bölgede varsa 

endemik türlerin yok olmasına neden olmakta, doğal manzaranın yerini estetik 

kaygılara yol açan çıplak ve çorak alanların meydana gelmesine yol açmaktadır.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (2012) göre, Adrasan bölgesi ise Antalya’nın Kum-

luca ilçesine bağlı çevresi çam ormanları ile çevrili çok güzel bir koya sahip, Kum-

luca ilçesinin tek Turizm Beldesidir. Koyu doğal bir liman olması sebebiyle tarihte 

ve günümüzde gemiler rahatlıkla ve güvenli bir şekilde sığınmaktadırlar. Sırtını 

Beydağları' na dayamış olan Adrasan Koyunun zemini kum ve denizi sığ çevresi ise 

karayolu olmayan birbirinden ilginç doğal güzelliklerle doludur. Su sporlarına 

meraklı olanlar için de, eşi bulunmaz bir parkur niteliği taşımaktadır. Trekking, 

dağcılık ve kamping gibi rekreasyon faaliyetleri içinde alan oldukça elverişlidir. 

Deniz suyu sıcaklığı yüksek ve sezonu uzun yörede, özellikle berrak ve 29 metreye 

yakın sualtı görüş mesafesine sahip deniz, balıkadam ve sualtı fotoğrafçıları için 

yeterli şartları oluşturmaktadır. Adrasan' ın kapalı koyu, geniş ve uzun bir kumsala 

sahiptir. Her yerinden denize girme imkanı vardır. Adrasan’ da Akdeniz Bölgesi 

iklim şartları hakim olup, yazlar sıcak ve kurak; kışlar ılık ve yağışlıdır. Yağışlar 

genellikle kış ve ilkbahar aylarında olup, en çok yağış alan ay Aralık ve Ocak, en az 

yağış alan aylar ise haziran ve temmuz aylarıdır. En sıcak aylar ise haziran, temmuz 

ve ağustos aylarıdır. Adrasan’ a ait yıllık yağış-sıcaklık ilişkisi ise şekilde verilmiştir. 

 

 
Grafik 3. Adrasan Bölgesi Ortalama Sıcaklık Değer Tablosu 
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Adrasan kıyısındaki orman dokusunun SWOT ANALİZİ; 

Strengths, Güçlü yönler:  

 Kumluca ilçesinin tek turizm beldesinin sahip olduğu bitki dokusu, 

 Kumsala kadar uzanan çam ağaçları, 

 Yeşil doku manzara potansiyeli, 

 Yoğun bitki örtüsünden kaynaklı yağmur suyu tutma potansiyeli, 

 Orman bitki örtüsünün CO2 emilimi yapması, 

 Farklı turizm faaliyetleri için alternatif oluşturmasıdır. 

Weaknesses, Zayıf yönler: 

 Ortak çalışma, örgütlenme ve katılımcılığın zayıf olması, 

 Yerli halkın ve/veya yerli, yabancı turistlerin alan kullanımı yönünden bilinçsiz olması, 

 Ulaşım ağları açısından zayıf olması, 

 Alan koruma ve güvenlik bilincinin zayıf olması, 

 Engebeli bir arazi konumunda olmasıdır. 

Opportunities, Fırsatlar 

 Flora(bitki örtüsü) ve fauna(hayvan popülasyonu) ev sahipliği yapma, 

 Atmosfere yayılan CO2’i O2 ‘e dönüştürme, 

 Turizm sektörü açısından öncelikli yer olarak belirlenmesi, 

 Orman içi ve dışı rekreasyon faaliyetlerinin bulunması, 

 Mikro klima etkisinin sağlanması, 

 Orman endüstrisi açısından ekonomik faydalar, 

 Alanda, yakın civar fakülteler ve yüksekokullar ile işbirliğinin sağlayacağı olanaklar ve ci-
var fakülteler tarafından alanın araştırılması, 

 Bitki örtüsü zenginliği bakımından, orman fakülteleri ve ziraat fakültelerine uygulamalı 
eğitim olanaklarıdır. 

Threats, Tehditler 

 Orman yangınları, 

 Olumsuz hava koşullarına karşı alınabilecek önlemlerden habersiz olmasından doğabile-
cek tehditler, 

 Alanın doğal bitki örtüsünden çeşitli yollarla(yangın, ağaç kesimi vb.)yoksun bırakılarak 
imara açılması, 

 Kullanıcıların eğitim düzeyinin artırılmaması takdirinde alanın karşılaşacağı sorunlardır. 

 

Tüm bu bilgiler ışığında 28 Haziran 2014 yılında Adrasan’ da meydana gelen 18 

saat süren orman yangınında can kaybı olmamasına rağmen büyük ölçüde mal 

kaybı yaşanmış, beş otel ve bazı günübirlik işletmeler zarar görmüş, 140 hektarlık 

kızılçam kül olmuştur. Yangının piknik ateşinden çıktığı tahmin edilmekte, Adrasan 

Turizm Merkezi ve sahile iki kilometre uzaklıktaki ’Üç Bük’ olarak adlandırılan 

zirvelerden ’Tozlu tepe’ nin hemen yakınındaki İnce boyun Mevkii’nde başladığı 

bilinmektedir. ’Deve Çiftliği’ denilen ve kızılçam ağaçlarıyla kaplı bölge, piknikçile-

rin uğrak noktası olarak kullanılmaktadır. Piknik ateşinden çıktığı tahmin edilen 

alevler, ormancıların mayına benzettiği kozalakların yanarak patlaması sonucu 

şiddetli rüzgârın da etkisiyle ve uzak mesafelere ulaşmasıyla dağa kadar sıçramış 

ve tüm bölgeyi sarmıştır. Yangın söndürüldükten sonra yangının ilk çıktığı noktaya 

ulaşıldığında, yer yer piknikçilerin geride bıraktığı izler görülmüştür4.  

                                                                                 
4 http://www.milliyet.com.tr/cennet-koy-alevlere-teslim-gundem-1904245/). 

http://www.milliyet.com.tr/cennet-koy-alevlere-teslim-gundem-1904245/
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Harita 1. Antalya-Adrasan Haritası 

 
Şekil 2. Yangın Anı Görüntüleri 
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Şekil 3. Yangın Sonrası Görüntüler 

 
 

 
Şekil 4. Yangın Sonrası Kullanım Görüntüleri 

 

Adrasan yangınıyla ilgili çeşitli söylentiler olmakla birlikte, bu yangının kasıtlı 

çıkarıldığı ve alanın imara açılmasına yönelik olduğu söylentiler arasındadır. Bu 

nedenle Orman ve Su İşleri Bakanlığı Adrasan yangınıyla ilgili basın açıklaması 

yapmıştır.  
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T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 
Orman Genel Müdürlüğü 

ANTALYA ADRASAN ORMAN YANGINI BASIN AÇIKLAMASI 
01.07.2014 

 28 Haziran 2014 Cumartesi günü Antalya-Kumluca Adrasan’ da meydana gelen orman yangını hak-
kında bazı basın yayın organlarında yer alan gerçek dışı iddialarla ilgili olarak Orman Genel Müdürlü-
ğümüzce aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Adrasan Orman Yangını; 28.06.2014 
Cumartesi günü saat 13.32’ de Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü 
Adrasan Orman İşletme Şefliği Adrasan Koyu Mevkiinde orman yangını meydana gelmiştir. Yangına 
A121 kodlu arasözümüzce 13.44’te (12 dakika içerisinde) karadan, Kumluca Orman İşletme Müdür-
lüğünde konuşlu yangın söndürme helikopteri ile saat 13.50’de (18 dakika içerisinde) havadan mü-
dahale edilmiştir. (Helikopterlere kalk emri verildiğinde, kalkmaları için teknik olarak 10 dakikalık sü-
reye ihtiyaç duyulmaktadır.) Yangının büyüme riski taşıması, turizm tesislerine ve yerleşim yerlerine 
yakın olması sebebiyle derhal Denizli, Fethiye, Manavgat ve Düzler çamı’ nda konuşlu bulunan heli-
kopterlere kalk emri verilmiştir. Adrasan orman yangınında; 30 teknik eleman, 250 yangın işçisi, 23 
arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 adet dozer, 5 adet yer ekibi, 5 söndürme helikopteri ve 1 idare helikop-
teri ile 2 adet amfibik uçak görev yapmıştır. Yangının başlangıcında güney batıdan 30-60 km/saat 
hızla esen rüzgâr yangının hızlı ilerlemesine neden olmuştur. Saat 16.00 civarında yangın kontrol al-
tına alınmak üzere iken rüzgârın yön değiştirerek kuzeyden 30-60 km/saat hızla esmeye başlaması 
nedeniyle bütün kuvvetler yerleşim yerine kaydırılmıştır. Yangınla mücadele araçlarımız ormanlık 
alandaki yangının yanı sıra yerleşim yerlerindeki yangına da müdahalede bulunmuştur. Böylece va-
tandaşlarımızın daha fazla zarar görmeleri önlenmiştir. Yangın söndürme çalışmaları havanın karar-
ması sonucu hava araçlarının çalışamaması nedeniyle, ekiplerimizin canı pahasına çalışmaları ile ka-
radan sabah saatlerine kadar devam etmiştir. Teşkilatımız çalışanlarının canı pahasına yangınla mü-
cadele çalışmaları neticesinde zarar 120 hektar alan ile sınırlı tutulmuş, bölgede 10 bin hektarlık or-
man yangından korunarak, büyük bir felaketin önüne geçilmiştir. Hava araçlarımız hem zamanı ve 
gücünü iyi kullanma hem de emniyet açısından suyu en uygun yerden almak zorundadır. Haberlerde 
yer alan yangın söndürme araçlarının bekletildiği ve yerleşim yerlerine müdahale etmediği ifadesi 
kesinlikle gerçek dışıdır. Ekli fotoğraflarda da görüleceği üzere arazözlerimiz ve çalışanlarımız yerle-
şim yerlerinde meydana gelen yangını söndürmek için her türlü gayreti ve çabayı göstermişlerdir. 
Yanan alanların imara veya yerleşime açılacağı iddialarıyla ilgili olarak; Anayasamızın 
169.maddesinde; “Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları 
koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit ta-
rım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.” hükmü yer almaktadır. Ya-
nan orman alanlarının tarla yapılması, imara ve yerleşime açılması gerek Anayasamızda yer alan hü-
kümler gerekse 6831 sayılı Orman Kanunu ilgili maddeleri gereğince mümkün değildir. Basında ve 
kamuoyunda yer alan bu endişeler yersiz olup, Bakanlığımızca yanan alanların başka bir gaye ile kul-
lanılmasına kesinlikle müsaade edilmemektedir. Orman Genel Müdürlüğünce yanan alanda gerekli 
çalışmalara en kısa zamanda başlanacak olup, yapılacak hazırlık çalışmaları sonucunda (yanan ağaç-
ların sahadan uzaklaştırılması, sahada toprak işlemesi yapılması, fidan çukurlarının açılması, fidan 
dikimi ) yanan alan yılı içerisinde ağaçlandırılacaktır. Basının ve kamuoyunun bilgisine sunulur.  

Orman Genel Müdürlüğü Basın Müşavirliği   
 

 

2014 yılında meydana gelen orman yangınının ardından şu anki verilere göre 

alan imara açılmamıştır. Öncelikle yanan ağaçların damgalandığını ve bu ağaçların 

kesilerek 15 Ekim 2014 itibarıyla zarar gören 140 hektarlık alanın 100 hektarında 

tabii gençleştirme, 40 hektarında ise yapay gençleştirme çalışmaları yapılmıştır. 

Tabii gençleştirme çalışmaları kapsamında sahanın tamamına 1.500 kg kızılçam 

tohumu serpilmiştir. Yapay gençleştirme çalışmalarının yapıldığı 40 hektar alanın 
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18 hektarı dozerle sürülmüş, geriye kalan 22 hektar sahada ise ekskavatörle dikim 

çukurları açılmıştır. Hazırlığı tamamlanan bu sahalara Fıstıkçamı, Servi, Harnup, 

Erguvan ve Zakkum türlerinden 30.000 adet fidan dikilerek, sahanın korunması 

gayesiyle de etrafına 8 km. dikenli tel çekilmiştir. Yangın öncesinde herhangi bir 

koruma faaliyeti bulunmamasına karşın yangın sonrasında görevli kulübeleri yer-

leştirilerek, koruma altına alınmıştır. Küçük bir kıvılcımın cennet niteliğinde olan 

Adrasan koyuna nasıl zarar verdiği gözlenmiştir. Elde edilen verilerde özellikle 

yamaç paraşütü kullanan yerli ve yabancı turistler, uçuş esnasında doğal güzellik-

lerin gözlenmesinden yoksun kalmakta ve şikayetlerini dile getirmektedirler. Her 

ne kadar ağaçlandırma çalışmaları başlanmış ve Orman Genel Müdürlüğü ve çevre-

ci kuruluşların desteği alınmış olsa da 30 yıllık Adrasan ormanlarının eski haline 

gelmesi çok fazla zaman alacaktır. Bu nedenle ağaçlandırma çalışmalarında kısa 

sürede yeşil dokunun oluşması planlanmıştır. Maddi zarara uğrayan 5 otel ve gü-

nübirlik işletmelerin tadilatları yapılmış olup, kapılarını yerli ve yabancı turistlere 

yeniden açmıştır. Maddi kaynaklı problemler kısa vadeli, ağaçlandırma çalışmaları 

orta vadeli sürse de 30 yıllık kızılçamlar kül olmuş, orman ekosistemi zarara uğ-

ramış, flora ve faunası olumsuz yönde etkilenmiştir. Yangına sebep olan neden ne 

olursa olsun, cennet olarak nitelendirilen ve ilçenin tek turizm beldesi olmasından 

dolayı Adrasan kıyı turizmi bu durumdan etkilenmiş ve yeşil doku manzara potan-

siyeli azalmıştır.  

Adrasan yangınıyla ilgili yangın öncesinde ve sonrasında alınacak önlemler şu 

şekilde olmalıdır: 

 Doğanay,H. ve Doğanay,S. ‘e göre, orman yangınları ile mücadele edebil-

mek için öncelikle, yangın riskinin ve yangınların fazla olduğu yerler yeni-

den tespit edilmeli ve bu alanlarda sıcaklık, yağış, bağıl nem ve rüzgâr gibi 

iklim elemanları sürekli izlenerek yangın sezonlarında çok daha fazla dik-

katli olunmalıdır.  

 Yangın riskinin fazla olduğu ormanlık alanların uygun koşulları taşıyan ke-

simlerinin ulusal park, tabiat parkları gibi koruma alanlarına dönüştürül-

mesi, orman yangınlarının azaltılmasında bir başka önlem olabilir. Çünkü 

koruma alanlarındaki beşerî aktiviteler belirli kurallarla denetim altına 

alınmıştır. 

 Yangına duyarlı olan bölgelerdeki ormanlık sahalarda, özellikle yangın 

mevsimlerinde gerçekleştirilecek turistik aktivitelere, yeni düzenlemeler 

ve kısıtlamalar getirilmelidir. 

 Adrasan orman yangını alan dışından 2 km uzaklıktaki, piknikçilerin akti-

vitelerinden kaynaklı olduğu bilinmesi üzerine, özellikle yaz aylarında ve 

rüzgârlı günlerde bu tür aktivitelerin yasaklanması sağlanmalıdır. Çünkü 

alan dışındaki faaliyetlerin bile alanı ne ölçüde etkilediği orman yangınıyla 

gözlenmiştir. 
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 Bir orman yangının erken saptanması, yangının büyümeden denetim altı-

na alınması açısından, son derece önemlidir. Bunun için yangın riskinin 

fazla olduğu alanlarda ormanlar sabit gözetleme noktaları (kule ve kulübe-

ler), gezici ve sabit gözeticiler, hava araçları ile sürekli olarak gözetilmeli-

dir. Bunun yanında gözetleme noktalarındaki görevlilerin de iyi eğitilmiş 

olması gerekir.  

 Çıkan yangınların büyümeden söndürülmesi için orman alanlarının gerekli 

yerlerine acil müdahale ekipleri yerleştirilmelidir. Bu ekipler, özellikle 

yangına hassas yörelerde büyük yarar sağlarlar.  

 Yangın söndürüldükten sonra alınacak en önemli önlem ise, yanan sahanın 

ivedilikle ağaçlandırılmasıdır. 

 

      
Şekil 5. Yangın Sonrası Ağaçlandırma Çalışmaları 

 

SONUÇ 

Türkiye’nin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda gelişmesine büyük katkıda 

bulunan turizm sektörlerinden biri olan kıyı turizminin ülkemiz açısından önemi 

aşikardır. Bu nedenle kıyı turizmini olumsuz yönde etkileyecek her türlü olay orta-

dan kaldırılmalıdır. Çalışma kapsamında da açıklandığı üzere orman yangınlarının 

can ve mal kaybına yol açtığı, orman ekosistemini büyük oranda etkilediği, yerli ve 

yabancı turistlerin doğayla iç içe olmak amacıyla tercih ettiği doğal güzelliklerden 

yoksun olmasına neden olduğu, orman içi ve kıyı bandı rekreasyon faaliyetlerini 
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kısa veya orta vadeli ortadan kaldırdığı, orman yangının gerçekleştiği turistik tesis-

lerden ziyade başka tesisleri veya bölgeleri tercih etmesine sebep olduğu, bu ne-

denle de ekonomiyi etkilediği, varsa endemik türlerin ve nesli tükenme altında 

olan canlıların yok olmasına neden olduğu ve yangının meydana geldiği alan imara 

açıldığı takdirde orman örtüsünün tamamen yok olacağı gözlenmiştir. 2014 yılında 

meydana gelen Adrasan kıyısındaki orman yangınında da yeşil örtü yerini çıplak ve 

çorak bir alana bırakmış ve görsel anlamda estetik kaygılar gütmüştür. Orman bitki 

örtüsünün kıyıya kadar uzanmış olması yangının da kıyılara kadar ulaşmasına 

sebep olmuş ve bu yüzden can kaybı olmasa da yaklaşık 3 milyon liralık mal kaybı 

yaşanmıştır. Yerli ve yabancı turistlerin sayısında ani bir azalma olmamasına rağ-

men, ormanın çıplak görüntüsünden dolayı rahatsızlıklarını dile getirmişlerdir. 

Kıyı bandı üzerindeki günübirlik tatilcilerin kullandıkları kamp alanları da zarara 

uğramış ve gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır. Adrasan örneğinde görül-

düğü gibi 30 yıllık doğal güzellik yok olmuştur. Turizm bölgelerinde orman doku-

sunun öneminin yanı sıra analiz sonuçlarında ortaya çıkan orman yangınları teh-

ditlerinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Her ne kadar gerekli önlemler alınsa 

da orman dokusu olan bir turizm tesisinin orman yangını tehditi bulunmaktadır. 

Orman dokusuna sahip turizm tesislerinde görev alacak her meslek disiplini de 

çalışmaları bu tehditi göz önüne alarak yapmalıdır.  Daha büyük zararlara yol aç-

maması amacıyla bilinçli ve bilinçsiz orman yangınına sebep olacak her türlü dav-

ranış ile ilgili önlemler alınmalı, bu durumun hem doğal güzelliklerin yok olması 

hem can ve mal kaybı yaşanması hem de sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda 

ülkemizi ileri seviyelere taşıyacak turizm faaliyetlerine zarar vermesi engellenme-

lidir. İnsanoğlunun yaradılışından itibaren önem arz eden doğa ve canlıdır. Bu 

yüzden gerek bireysel gerekse meslek disiplini olarak üzerimize düşen görevleri 

yerine getirmeli, sorumluluklarımızın bilincinde olmalı, peyzaj mimarları olarak 

turizm tesislerindeki planlama ve tasarım çalışmalarını bu yönde sürdürmeliyiz. 

Diğer meslek disiplinleri ise orman yangınlarını sonlandırmaya yönelik çalışmaları 

başlatmalıdır.  

Pekin’ e (2011) göre, Türkiye’de doğal, tarihsel, kültürel mirası, kültür politikala-

rını dikkate almayan, bunları vizyon ve misyonunun odak noktasına oturtmayan 

her turizm anlayışı, uzun vadede çökmeye mahkûmdur. Böylesi bir turizm anlayışı 

geriye ancak artık, geri dönüşü olmayan bir doğal, ekonomik, toplumsal ve kültürel 

enkaz bırakır. İnsanoğlu, sebebi her ne olursa olsun doğanın sonunu getirecek, tüm 

canlı yaşamını ve dünya düzenini bozacak faaliyetleri sonlandırmadığı takdirde 

yarınlara borcu devam edecektir.  
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ÖZ 

Bu çalışmanın amacı iş tatmininin işten ayrılma niyeti üzerindeki azaltıcı etkisinde işgören 
avukatlığının moderatör etkisini belirlemektir. Bu kapsamda iş tatmini, işten ayrılma niyeti 
ve işgören avukatlığı ölçeklerini içeren bir anket formu hazırlanmıştır. Hazırlanan anket 
formu tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile Antal-
ya, İstanbul ve Muğla’da faaliyet gösteren otel işletmelerinde çalışan işgörenlere 15 Hazi-
ran-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında yüz yüze anket toplama yöntemi ile uygulanmıştır. 
Anket uygulama dönemi sonunda geçerli 295 ankete ulaşılmıştır. Ölçeklerin geçerliliği ve 
güvenirliği doğrulayıcı faktör analizi ile belirlendikten sonra araştırma hipotezinin test 
edilmesi amacıyla hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda iş tatmininin iş-
ten ayrılma niyeti üzerindeki negatif etkisinde işgören avukatlığının moderatör rolüne sahip 
olduğu belirlenmiştir. Buna bağlı olarak yöneticilerin işgören avukatlığı kapsamındaki uygu-
larının hem çalışanların iş tatminini arttırdığını hem de iş tatmininin işten ayrılma niyeti 
üzerindeki negatif etkisini güçlendireceğini söylemek mümkündür.  

Anahtar sözcükler: İşgören avukatlığı, iş tatmini, işten ayrılma niyeti. 

 

GİRİŞ  

Hizmet Kar Zinciri Teorisine göre hizmet işletmelerinin örgütsel başarıyı sağlama-

ları çalışanların ve müşterilerin tatmin edilmesine ve sadakatine bağlıdır (Armst-

rong ve Kotler 2003). Bu nedenle müşterilerin tatmin edilerek örgütsel başarıya 

ulaşabilmek için çalışanların tatmin edilmesine, en az müşterilerin tatmin edilmesi 

kadar önem verilmesi gerekmektedir. Çalışanların tatmin edilmesi turizm sektörü-

nün yapısal özellikleri nedeniyle oldukça zor olmakla birlikte, tatmin edilmeleri 

durumunda müşteri tatmininin ve örgütsel başarının sağlanması kolaylaşacaktır. 

Yapılan araştırmalar da tatmin olmuş çalışanların iş performansının (Tuten ve 

Neidermeyer 2004; Ceylan ve Ulutürk 2006; Akkoç vd. 2012) ve gönüllü olarak 
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örgütte kalma niyetlerinin arttığı (Gül vd. 2008; Jang ve George 2012; Zopiatis vd. 

2014) gibi olumlu tutum ve davranışlara sahip olduğunu göstermektedir.  

Çalışanların tatmin edilmesinde kişisel ve örgütsel pek çok faktör etkili olmakla 

birlikte bu çalışmada işgörenlerin desteklenmesini de kapsayan ve örgütün işgö-

renlerin çıkarlarını korumaya yönelik durumunu anlatan işgören avukatlığı değiş-

keni temel alınarak araştırma tasarlanmıştır. Bu kapsamda araştırmada iş tatminin 

işten ayrılma niyeti üzerindeki negatif etkisinde işgören avukatlığının moderatör 

rolü sınanmıştır. Bu kapsamda Muğla, İstanbul ve Antalya’da faaliyet gösteren otel 

işletmelerinde çalışanlar üzerinde amprik bir araştırma yapılmıştır. Çalışmada 

öncelikle iş tatmini, işgören avukatlığı ve işten ayrılma niyetine ilişkin alanyazın 

özeti sunulduktan sonra araştırmanın yöntemine (evren ve örneklem, veri toplama 

aracı) ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. Devamında ölçeklere ilişkin geçerlilik 

ve güvenirlik analizlerine bağlı olarak hipotez testi yapıldıktan sonra, sonuç ve 

öneriler ile çalışma tamamlanmıştır. 

Otel işletmeleri örnekleminde yapılan bu çalışma ulusal ve uluslararası alanya-

zında yeni bir değişken olan işgören avukatlığına ilişkin kuramsal açıklamaları ve 

amprik bir araştırmayı kapsamaktadır. Ayrıcı araştırma bulgularının sektör yöne-

ticilerinin çalışanlarının iş tatminlerini artırırken işten ayrılma niyetlerini azaltma-

ları için öneriler getirmesi nedeniyle alanyazına ve uygulayıcılara katkı sağlaması 

beklenmektedir. 

İŞ TATMİNİ 

 

İş ve çalışan arasındaki etkileşimden ortaya çıkan iş tatmini kavramı ile ilgili olarak 

ilgili yazında yapılmış birbirine benzer tanımlar bulunmaktadır.  Bu tanımlardan 

biri Locke (1976) tarafından “çalışanların işini ve iş deneyimlerini değerlendirmesi 

sonucunda ortaya çıkan pozitif duygusal durum” olarak yapılmıştır.  Ouyang ve 

arkadaşları (2015) tarafından ise çalışanların işlerine veya işleri ile ilgili çevreye 

ilişkin düşünceleri ve iş rollerine verdikleri duygusal tepkilerin bir bütünü olarak 

yapılmıştır. Verilen tanımlara bağlı olarak iş tatmininin, çalışanların işlerine ve 

işleri nedeniyle etkileşim içinde oldukları çevreyle olan ilişkilerini değerlendirme-

leri sonucu ortaya çıkan duygusal bir tepki olduğunu söylemek mümkündür. Tep-

kinin olumlu olması iş tatmin düzeyinin yüksek olduğu, olumsuz olması ise iş tat-

min düzeyinin düşük düzeyde olduğu şeklinde yorumlanır.  

 

Mesleki mutluluğun en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen iş tatmi-

ni (Zhang vd. 2014) örgüt psikolojisinde yer alan temel kavramlardan biridir. Ör-

gütlerde çalışanların uzun süre istihdam edilmesi ve motivasyonlarını artırabilmek 

için iş tatminin sağlanması önemlidir. Bu nedenle iş tatmini temel öncüllerini ve 
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sonuçlarını belirlemek amacıyla pek çok araştırma yapılmıştır (Gürbüz vd. 2010; 

Mohsin vd. 2013). İş tatminlerinin öncüllerini yani iş tatmininin belirleyicilerini 

çalışmalar bireysel ve örgütsel faktörler olarak iki alt başlık altında toplanmıştır. 

Bireysel faktörler olarak yaş, cinsiyet, medeni durum, statü, eğitim düzeyi ve ça-

lışma süreleri; örgütsel faktörler olarak ise ücret, çalışma ortamı, yöneticilerin 

davranışları, işin anlamı, özerklik, yetki devri, iş güvencesi, örgütsel destek gibi pek 

çok faktör sıralanmıştır. Yapılan araştırmalar iş tatmini sağlanmış çalışanların 

örgüte yönelik pozitif örgütsel davranışlarının (örgütsel vatandaşlık davranışı, 

performans ve örgütsel bağlılık)  arttırdığını, negatif örgütsel davranışlarının (işten 

ayrılma niyeti, devamsızlık ve işten kaytarma gibi) ise azaldığını göstermektedir. 

 

İŞGÖREN AVUKATLIĞI 

 

Yönetimsel uygulamaların çalışanlar tarafından nasıl algılandığına bağlı olarak 

ortaya çıkan işgören avukatlığı, Yeh (2014) tarafından işletmenin çalışan politika-

sının şeffaflığını ve çalışanların çıkarları için hareket etme gönüllülüğü olarak ta-

nımlanmıştır. Çalıştıkları işletmenin yaptıkları katkıya değer verdiğini algılayan 

çalışanların işgören avukatlığı algıları yükselecektir (Eisenberger vd. 1986'dan 

aktaran Yeh 2014). Örgütlerinde işgören avukatlığının var olduğunu algılayan 

çalışanların iş tanımlarının ötesinde,  örgütsel verimliliğe katkıda bulunmak için 

gönüllü olarak harekete geçecekleri düşünülmektedir (Mathieu ve Zajac 1990’dan 

aktaran Fullerton 2003).  

 

İşletmelerin işgören avukatlığını içeren uygulamaları, işgörenlerin değerli olarak 

kabul edilmesi durumunda yaygınlık kazanmaktadır. İşgörenlerin örgütsel verimli-

liğe katkılarının önemli olduğu, işgücünün sınırlı ve değerli olduğu durumlarda 

işgören avukatlığına yönelik uygulamalar kolaylaşırken; işgörenlerin “beş para 

etmez-değersiz” olarak değerlendirilen işletmelerde ise çalışanlarda işgören avu-

katlığı algısı oluşturmak zorlaşmaktadır (Rynes 2004).  

 

İŞTEN AYRILMA NİYETİ 

 

Hizmet işletmelerinde önemli girdiler arasında yer alan kalifiye çalışanların örgüte 

dahil edilerek uzun süre istihdam edilmesi örgütsel hedeflerin başarılması için 

oldukça önemlidir. Turizm sektörünün sahip olduğu birçok yapısal özellik (uzun 

çalışma saatleri ve düşük ücret vb) işgörenlerin işletmeden hatta sektörden ayrıl-

malarına neden olabilmektedir.  Bu nedenle kalifiye elemanların örgüte dahil edil-

dikten sonra uzun süre istihdam edilmesi ve yeteneklerinden yararlanılması için 

yönetsel uygulamaların düzenlenmesi gerekebilmektedir. Zaman zaman yönetsel 
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uygulamalar yeterli olarak kabul edilmesine rağmen, alternatif iş imkanları gibi 

çevresel koşullar da işgören devrini etkileyebilmektedir.  

Turizm, işgören devir hızının en yüksek olduğu sektörlerden biri olarak kabul 

edilmektedir (Hinkin ve Tracey 2000).  Horner ve Swarbrooke (2004) turizm iş-

letmelerinde kalifiye çalışan bulmanın ve örgütte kalmasını sağlamanın diğer sek-

törlere göre daha zor olmasının nedenlerini; düşük ücret algısı, sektördeki bazı 

işlerde önemli oranda ırk ve cinsiyet ayrımcılığının olması, uzun çalışma saatleri, 

kariyer yolunun sınırlı olması ve yeterli olmayan çalışma şartları olduğunu belirt-

mişlerdir.  Bu nedenle yüksek işgören devrinin oteller için işgören tedarik ve eği-

tim harcamalarının yüksekliği ve hizmet kalitesinin düşmesine yol açacağını be-

lirtmektedir (Horner ve Swarbrooke 2004). Müşteri tatmini hizmet kalitesinin 

düşmesinden doğrudan etkileneceği için kalifiye çalışanların örgüte dahil edildik-

ten sonra uzun süre örgütte tutulması gerekmektedir (Mohsin vd. 2013). 

 

HİPOTEZLERİN GELİŞTİRİLMESİ 

 

İş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasındaki negatif ilişkiyi; işgören avukatlığı ve iş 

tatmini arasındaki pozitif ilişkiyi Blau (1964) tarafından geliştirilen Sosyal Değişim 

Kuramına (SDK) bağlı olarak açıklamak mümkündür. SDK’ye göre örgütler tarafın-

dan çalışanların mutluluklarına yatırım yapıldığında ve çalışanların bunu doğru 

algılamaları durumunda sosyal değişimin bir gereği olarak iş tatmini gibi örgüte ve 

işe karşı olumlu duygu ve düşünceleri artarken, işten ayrılma niyeti gibi olumsuz 

duygu ve düşünceleri azalacaktır. Dolayısıyla çalışanların örgütleri tarafından ken-

di menfaatlerine değer verildiğini algılamalarında iş tatminlerinin artması, iş tat-

mini artan çalışanların ise örgütten gönüllü olarak ayrılma isteklerinin azalması 

beklenmektedir. 

Edgar ve Geare (2005), Fila ve arkadaşları (2014) işgören ve yönetici (supervi-

sor) ilişkisinin çalışanların iş tatminini etkileyen temel bir faktör olduğunu belirt-

miştir. Yöneticinin yetki devri ve astlarına otonomi vermesinin çalışanların iş de-

ğerlendirmelerini üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Buna bağlı olarak da işgören 

ve çalışma arkadaşı ilişkileri de iş tatmininin önemli bir kaynağıdır (Kirkman ve 

Shapior 2001; Sageer vd. 2012). Ayrıca Yeh (2014) işgören avukatlığının iş tatmini 

üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu Otaye ve Wong (2014) kendi menfaatlerinin 

örgüt menfaatleri kadar değerli olarak kabul edildiğine inanan çalışanların iş tat-

mini artarken; gönüllü işten ayrılma niyetlerinin azaldığı tespit etmişlerdir. SDK ve 

yapılan amprik araştırma bulgularına bağlı olarak iş tatmininin işten ayrılma niyeti 

üzerindeki azaltıcı etkisinde işgören avukatlığının moderatör etkisine sahip olacağı 

öngörülmesi nedeniyle H1 hipotezi önerilmiştir. 

H1: İşgören avukatlığı, iş tatmininin işten ayrılma niyeti üzerindeki azaltıcı etkisin-

de moderatör rolüne sahiptir. 
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Daha önce iş tatmini ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiye ilişkin çok sayıda 

araştırma yapılmış olması nedeniyle tekrar bu ilişkiyi belirlemek amacıyla ayrıca 

bir hipotez önerilmemiştir.  

 

YÖNTEM 

 

Veri Toplama Aracı 

 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formundan yararlanılmıştır. Anketin 

ilk bölümünde katılımcıların özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanmış 3 adet 

kapalı uçlu ve 1 adet açık uçlu ifadeye yer verilmiştir. Katılımcıların işten ayrılma 

niyetlerini belirlemek amacıyla Wayne ve arkadaşları (1997) tarafından geliştirilen 

ve Küçükusta (2007) tarafından Türkçe olarak kullanılan üç maddeden oluşan 

İşten Ayrılma Niyeti Ölçeğinden yararlanılmıştır. İş tatminlerini belirlemek ama-

cıyla ise Yeh (2014) tarafından geliştirilen üç maddeli İş Tatmini Ölçeğinden yarar-

lanılmıştır. Katılımcıların işgören avukatlığı ile ilgili algılarını belirlemek amacıyla 

ise Yeh (2014) tarafından geliştirilen, Akgündüz ve Şanlı (2015) tarafından Türkçe 

uyarlaması yapılan İşgören Avukatlığı Ölçeği’nden -Employee Advocacy Scale- 

yararlanılmıştır. 

 

Evren ve Örneklem 

 

Araştırmanın evrenini İstanbul, Muğla ve Antalya’da faaliyet gösteren Turizm 

İşletme ve Yatırım Belgeli otel işletmelerinde çalışan işgörenler oluşturmaktadır. 

Bu illerin tercih edilmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının 2014 yılı 

istatistiklerine göre söz konusu üç ilde bulunan yatak sayısı, Türkiye’deki toplam 

yatak sayısının %64’ünü oluşturması etkili olmuştur (Tablo 1).  

 

Tablo 1. Evrene İlişkin Bilgiler 

 Turizm Yatırım 
Belgeli Yatak  

Turizm İşletme 
Belgeli 

Toplam Oran 

Türkiye 309.556 807.316  1.116.872 %100 

Antalya 82.753 386.023 468.776 0,42 

Muğla 35.797 102.806 138.603 0,12 

İstanbul 22.197 92.160 114.357 0,10 

 

 

Alan araştırmasında veri toplama süreci 15 Haziran 2015 tarihinde başlatılmış ve 

30 Ağustos 2015 tarihinde sonlandırılmıştır. Kolayda örnekleme yöntemi tercih 
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edilerek ulaşılabilen her çalışan örnekleme dahil edilmiştir. Veri toplama süreci 

sonunda geçerli 295 anket toplanabilmiştir. 2,5 ay sürdürülen veri toplama 

sürecinde evreni temsil etme yeterliliğine sahip bir örneklem büyüklüğüne 

ulaşılamamış olması nedeniyle yapılan yorum ve önermeler sadece katılımcılarla 

sınırlı tutulmuştur. 

 

BULGULAR 

 

Katılımcıların özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan frekans analizi sonuçları 

Tablo 2’de yer almaktadır. Tabloya göre katılımcıların %75’i (218 kişi) erkek, 

%68’i (196 kişi) önlisans ve üzeri eğitimli, %81 (223 kişi) evli, %76’sı (207 kişi) 31 

yaş ve üzerindedir. Ayrıca katılımcıların çalıştığı otellerin %54’ü sezonluk olarak 

faaliyet gösterirken %46’sı bütün yıl faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 
Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 n %  n % 

Cinsiyet Medeni Durum 

Kadın 72 25 Evli 53 19 

Erkek 218 75 Bekar  223 81 

Eğitim Durumu Otelin Açık Kalma Süresi 

İlköğretim 5 2 Sezonluk 153 54 

Ortaöğretim 86 30 Bütün Yıl 128 46 

Önlisans 97 33 Yaş 

Lisans 88 31 30 yaş ve altı 64 24 

Lisansüstü 11 4 31 yaş ve üstü 207 76 

 

Araştırma kapsamında yararlanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenirliğini belirle-

mek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. DFA’ya ilişkin t değerle-

ri, standardize çözümleme değerleri ve uyum iyiliği değerleri Tablo 3’de yer al-

maktadır. 

Tablo 3 incelendiğinde gözlenen değişkenlere ait t değerlerinin 13,87 ile 19,15 

arasında değiştiği; standardize çözümleme değerlerinin ise 0,72 ile 0,91 arasında 

değiştiği görülmektedir. Gizil değişkenler arasındaki ilişki ise 0,001 anlamlılık 

düzeyinde işgören avukatlığının iş tatmini ile arasında 0,74 düzeyinde, işgören 

avukatlığı ile işten ayrılma niyeti arasında -0,43 düzeyinde; iş tatmini ile işten ay-

rılma niyeti arasında -0,55 düzeyinde ilişki olduğu bulgulanmıştır.  
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Tablo 3. DFA Sonuçları 

 Standardize 
Çözümleme 
Değeri 

t-değeri AVE CR 

İşgören Avukatlığı 0,63 0,89 

Bu otelin bir parçası olduğumu hissediyorum. 0,72 13,87   

Bu otelden ayrılmak benim için oldukça zor. 0,78 15,32   

Otelden ayrılamayacak kadar bu işe kendimi kap-
tırmış durumdayım. 

0,85 17,54   

Ayrılamayacak kadar kendimi bu otele bağlı hisse-
diyorum. 

0,86 17,96   

Otelin bana sağladıklarını (ücret, ikramiye, sosyal 
haklar vb.) düşündüğümde, bu otelden ayrılmam 
çok kolay olmaz. 

0,75 14,50   

İş Tatmini 0,77 0,88 

İşimi sevmiyorum.  - -   

Bütün olarak baktığımda, işimden memnunum. 0,90 18,55   

Genel olarak bu otelde çalışmayı seviyorum. 0,86 17,34   

İşten Ayrılma Niyeti 0,74 0,89 

Ciddi olarak işimi bırakmayı düşünüyorum. 0,80 15,82   

Sıklıkla bu işten ayrılmayı düşünüyorum. 0,86 17,56   

Daha iyi bir iş bulur bulmaz bu işten ayrılacağım. 0,91 19,15   

CR: Birleşik Güvenirlik (Composite Reliability)   AVE: Açıklanan Ortalama Varyans (Average Variance 
Extracted) 

X²=50,86 df=32 X²/df=1,59  RMSEA=0,045 GFI=0,97 AGFI=0,94 PGFI=0,56 RFI=0,98 IFI=0,99 
CFI=0,99 NFI=0,98 NNFI=0,99 PNFI=0,70 

 

Her bir gözlenen değişkene ait t değerlerinin 1,96’nın, her bir gizil değişkenin 

AVE değerinin 0,50’nin ve CR değerinin 0,70’in üzerinde olduğu, uyum iyiliklerinin 

ise kabul edilebilir sınırlarda olduğu Tablo 3’de görülmektedir. Ayrıca Tablo 4’de 

gizil değişkenlerin AVE karekök değerleri ve gizil değişkenlerin kendi arasındaki 

ilişki katsayıları verilmiştir. AVE karekök değerinin diğer değişkenler ile arasında-

ki ilişki katsayısından büyük olması ayırt edici geçerliliğe sahip olduğu göstermek-

tedir (Fornel ve Larcker 1981). Bu verilere bağlı olarak işgören avukatlığı, iş tat-

mini ve işten ayrılma niyeti ölçeklerinden oluşan modelin kabul edilebilir düzeyde 

geçerli ve güvenilir olduğunu söylemek mümkündür. 
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Tablo 4. Ayırt Edici Geçerlilik 

 İşgören Avukatlığı İş Tatmini İşten Ayrılma Niyeti 

İşgören Avukatlığı 0,79a   

İş Tatmini 0,74* 0,88a  

İşten Ayrılma Niyeti -0,43* -0,55* 0,86a 

* p < 0,001  a AVE’nin karekök değeridir.  

 

Araştırma hipotezi kapsamında işgören avukatlığının moderatör etkisini test et-

mek amacıyla yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonuçları Tablo 5’de yer almak-

tadır. Tablo 5 iş tatmini ve işgören avukatlığı etkileşimin işten ayrılma niyeti üze-

rinde anlamlı negatif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (β=-0,613 

p<0,001).  Ayrıca modelin R² de anlamlı bir artış meydana getirdiği de gözlenmek-

tedir (ΔR²=0,012 p<0,001).  Bu sonuçlar H1 desteklemektedir. 

 

Tablo 5. Hiyerarşik Regresyon Analizi: Moderatör Etki 

İşten Ayrılma Niyeti 

Bağımsız Değişkenler Analiz Seviyesi 

  1. 2. 3. 

I İş Tatmini -0,396* -0,129 0,225 

II İşgören Avukatlığı  -0,403* -0,096 

III İş Tatmini*İşgören Avukatlığı   -0,613* 

F 53,632 47,315 33,571 

R 0,396 0,498 0,510 

R² 0,157 0,248 0,260* 

ΔR² - 0,091 0,012 

* p < 0,001 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Otel işletmeleri emek yoğun işletmeler olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın 

amacı otel işletmelerinin önemli girdilerinden olan çalışanların iş tatminlerinin 

işten ayrılma niyetlerine olan negatif etkisinde işgören avukatlığının moderatör 

rolünü test etmektir. Yapılan pek çok çalışmada iş tatminin çalışanların işten ay-

rılma niyetlerini azalttığı belirlenmiştir. Bu ilişkisel varsayımdan hareketle tasar-

lanan bu araştırmada iş tatminin işten ayrılma niyeti üzerindeki negatif etkisinde 

işgören avukatlığının moderatör rolü sınanmıştır.  
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Antalya, İstanbul ve Muğla’da faaliyet gösteren otel işletmelerinde çalışan işgö-

renleri kapsayan bu amprik araştırmada iş tatmininin işten ayrılma niyeti üzerin-

deki negatif etkisini işgören avukatlığı algısının güçlendirdiği belirlenmiştir. Çalı-

şanların gerek kişisel, örgütsel veya çevresel farklı nedenlerle iş tatminleri sağlan-

dığı için işten ayrılma niyetleri düşük olsa bile yönetsel uygulamalarda çalışanların 

çıkarına önem verildiğini algılamaları durumunda işten ayrılma niyetinin daha da 

düştüğünü söylemek mümkündür.  

Otaye ve Wong (2014) tarafından yapılan çalışmada işgören avukatlığının iş tat-

mini artırırken, işten ayrılma niyetini azalttığı şeklinde doğrusal etki belirlenmiş-

tir. Otaye ve Wong (2014) çalışmasından farklı olarak moderatör etkinin test edil-

diği bu çalışmada, her iki çalışma bulgularının birbirini desteklediği belirlenmekle 

birlikte bu çalışmada moderatör etkinin belirlenmesi nedeniyle farklılaştıklarını 

söylemek mümkündür. 

Otel yöneticileri çalışanlara yetki devrederek, otonomi, etki ve seçim gibi olanak-

lar sunarak çalışanların iş tatminlerini dolayısıyla müşterilerin tatminleri sağlama-

yı tercih edebilirler. Bununla birlikte çıkarlarının örgüt tarafından gözetildiği yö-

nündeki çalışan algılarını artırmaları da iş tatminini artırırken beraberinde işten 

ayrılma niyetinin daha da azaltmasını sağlayabilecektir. Bu kapsamda yöneticilere 

şu önerilerde bulunmak mümkündür: 

- Çalışanların kendilerini doğrudan ilgilendiren konularda kararlara katılı-

mın sağlanması, 

- İzinlerde mümkün olduğu kadar işgören tercihlerine uygun davranmaları, 

- Çalışanların örgütsel verimliliğe rol tanımlarının ötesinde yaptığı katkılar 

ödüllendirilerek, örgüt ile bütünleşmeleri önerilebilir. 

Sınırlılıklar 

Otel çalışanları evreninde yapılan bu araştırmanın en önemli sınırlılığı evreni tem-

sil etme yeterliliğine sahip olan örneklem büyüklüğüne ulaşılamamıştır. Bu neden-

le yapılan tüm yorum ve öneriler sadece örneklem ile sınırlı tutulmuştur. Ayrıca 

tercih edilen kolayda örnekleme yönteminin tercih edilmesi otel işletmelerindeki 

departmanlar arası işgören yoğunluklarının göz ardı edilmesi araştırmanın diğer 

bir sınırlılığıdır.   
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ÖZ 

Bu araştırmada emek yoğun bir sektör olan turizmde önemi oldukça büyük olan iş tatmini ve iş-aile 
çatışması ilişkisi incelenmiştir. İş tatmini ve iş-aile çatışması arasındaki ilişkinin incelenmesi ve araş-
tırma kapsamında kurulan hipotezlerin sınanması amacıyla Korelasyon Analizi tekniği kullanılmıştır. 
Araştırmanın örneklemini oluşturan konaklama işletmesi personeline Konaklama İşletmeleri Minne-
sota Doyum Anketi ve İş-Aile Çatışması Ölçeği uygulanmıştır. Araştırma sonucunda iş görenlerin iş 
tatmin düzeyleri ile iş-aile çatışması düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki görülmüştür. 
Bu noktada personellerin çalıştıkları işten memnun oldukları ve işinden memnun olan personelin iş- 
aile çatışması ile karşı karşıya kalmadığı sonucu çıkarılabilir.  

Anahtar sözcükler: İş tatmini, iş-aile çatışması, Palandöken, Sarıkamış.  

 

GİRİŞ  

İş görenlerin birer makine olarak görülmesi sanayi devrimi ile başlamıştır. Fakat 

daha sonraki zamanlarda bu anlayış yerini insanların sosyal bir varlık olarak dü-

şünüldüğü anlayışa bırakmıştır. Yayılan bu yeni anlayış ile birlikte işletmeler yeni 

yönetim yaklaşımı arayışı içine girmişlerdir. İşletmeler gelişen teknoloji ile birlikte 

yeni değişimlere yönelmişler ve bu değişimlere ayak uydurma sürecinde en önemli 

kaynağın insan kaynağı olduğunu fark etmişlerdir. Hem kamu hem de özel sektör-

de iş görenler bir kurumun temel taşını oluşturmaktadırlar. İşletmelerin hedefleri-

ne ulaşmaları için örgütlerine bağlı ve iş tatminleri yüksek iş görenlere ihtiyaçları 

vardır. 20. yüzyıldan günümüze kadar iş tatmininin iş görenler ve işletmeler açı-

sından önemi araştırılmıştır. Bireylerin kişisel ve örgütsel yaşamlarında mutlu 

hissetmeleri iş tatmini düzeylerini de artırmaktadır. İş görenlerin iş yerlerinde 

yaşadıkları çeşitli deneyimler sonucu psikolojik durumları olumlu ise iş tatmini, 

olumsuz ise iş tatminsizliği meydana gelmektedir. 

mailto:zennube.yalcin@atauni.edu.tr
mailto:leyla.tirak@atauni.edu.tr
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Otel işletmeleri, yoğun rekabetin yaşandığı turizm sektörü içerisinde bulunmakta-

dır. Otel işletmelerinin de başarılı olmalarını sağlayan en önemli faktör iş görenle-

rin performansıdır. Emek yoğun bir sektör olan turizm sektöründe hizmet veren 

işletmelerin iş görenlerin memnuniyetine büyük önem vermeleri gerekmektedir. İç 

müşteri olarak nitelendirilen çalışanların iş tatminleri sağlanmadığı sürece kaliteli 

bir hizmet vermeleri beklenemez. Fakat iş görenlerin tatmin düzeylerini etkileyen 

çeşitli faktörler bulunmaktadır. İş tatminini etkileyen faktörlerden biri de persone-

lin aile hayatıdır. Aile ve iş, insan hayatının en önemli alanlarıdır. Söz konusu bu iki 

alanın gerektirdiği rol, talep ve sorumlulukların aynı anda gerçekleşmesi, iş-aile 

rolleri arasında çatışmasının çıkmasına sebep olmaktadır. İş-aile çatışması, birey-

lerin yaşamlarını ve örgütlerin performansını negatif yönde etkilemektedir. İş-aile 

çatışmasına neden olan etkenlerin başında, ağır ve düzensiz çalışma koşulları gel-

mektedir. Dolayısıyla yoğun, stresli ve uzun çalışma saatlerinin olduğu turizm sek-

törü çalışanları için, iş-aile çatışması kaçınılmaz bir olgudur. 

Bu çalışma iş tatmini ile iş – aile çatışmasının doğrudan ilişkisini araştıran bir ça-

lışma olmakla birlikte bu çalışma ile Erzurum Palandöken Kış Turizm Merkezi ve 

Sarıkamış Kış Turizm Merkezi’ndeki Konaklama İşletmelerinde çalışanların iş tat-

minleri ve yaşadıkları iş – aile çatışması arasındaki ilişkinin incelenerek literatüre 

katkı sağlaması amaçlanmıştır. Bu çalışmanın insan kaynakları yönetimi açısından 

da önemli olduğu düşünülmektedir. 

Erzurum Palandöken ve Sarıkamış Kış Turizm Merkezi’nde bulunan konaklama 

işletmelerinde çalışan personellerin iş tatmini düzeylerini belirlemek ve iş-aile 

çatışması düzeyleri ile arasında herhangi bir ilişkinin söz konusu olup olmadığını 

belirlemeye yönelik olarak yapılmış olan bu araştırma iki ana bölümden oluşmuş-

tur. Araştırmanın ilk bölümünde ilgili yazın özenle taranarak iş tatmini ve iş-aile 

çatışmasına ilişkin açıklamalara, ikinci bölümünde ise iş tatmini ve iş-aile çatışması 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla uygulanan korelasyon analizi sonucu 

ulaşılan tespitler bulunmaktadır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Günümüzde bilgi toplumu açısından yaşanan en önemli gelişme, insan faktörünün 

ekonomi ve yönetim alanlarında ön plana geçmesidir (Görgülüer 2013). Bilindiği 

gibi iş hayatı insanların günlük yaşantılarının önemli bir parçası haline gelmiştir. 

İnsanlar günlük yaşama sürelerinin ortalama olarak 1/3’ ünü iş yerinde geçirmek-

tedirler. Bu yüzden insanların işlerini sevmeleri ve çalıştıkları ortamda mutlu ol-

maları gerekmektedir (Barlı 2008). Bu durumda yöneticilerin çalışanları motive 

etmek ve onlarda memnuniyet duygusu oluşturabilmek için değişik yöntemler 

bulmaları gerekmektedir (Mammadova 2013). 
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İş tatmini uzun yıllardır yönetim, psikoloji ve özellikle örgütsel davranış ve insan 

kaynakları yönetimi alanında dikkat çeken ve sürekli araştırılan konulardan biridir 

(Saleem vd. 2010). Bilimsel araştırmaların yanı sıra günlük hayatta da geniş kulla-

nım alanı olmasına rağmen hala iş tatmininin ne olduğu konusunda ortak bir kara-

ra varılamamıştır (Aziri 2011). Spector iş tatminini, insanların işlerinden duyduk-

ları hoşnutluk derecesi olarak tanımlamıştır (Pelit ve Öztürk 2010). Locke’a göre iş 

tatmini, kişinin dâhil olduğu organizasyonda kendisine verilen görevleri başarı ile 

yerine getirmesi sonucunda hissettiği duygusal memnuniyet durumudur (Saleem 

vd. 2010). Davis ise iş tatminini, çalışanların işlerine karşı hissettikleri bir takım 

olumlu ya da olumsuz duygu ve düşünceler olarak tanımlamıştır (Singh ve Tiwari 

2011). Cribbin’e göre iş tatmini kişinin iş çevresinden (işin kendisi, yöneticiler, 

çalışma grubu) elde etmeye çaba gösterdiği rahatlatıcı ve iç yatıştırıcı duygudur 

(Akıncı 2002). 

İşgörenlerin işlerinden duydukları hoşnutluk veya hoşnutsuzlukla ilişkili olan iş 

tatmini aşağıdaki etmenler ile ilgilidir:  

 Çalışanların işten elde ettiği maddi çıkarlar ile ilgilidir. 

 İş güvenliği ile ilgilidir. 

 İşin zevk verme yeteneği ve uygunluğu ile ilgilidir. 

 Üretimde bulunmaktan ortaya çıkan gurur ile ilgilidir. 

 Umut verici mesleki projelerle ilgilidir. 

 İşin akış ve hızını denetleyen iş görenin yeteneği ile ilgilidir. 

 İş ortamındaki olumlu beşeri ilişkilerle ilgilidir. 

 İşletmenin genel durumu ile ilgilidir. 

 İşverenin tutumu ile ilgilidir. 

 Sendikal ilişkiler ile ilgilidir (Şimşek vd. 2008).   

Psikoloji, sosyoloji, ekonomi ve yönetim bilimleri gibi çeşitli disiplinler tarafın-

dan araştırılan iş tatmini, örgütsel literatürde sık sık incelenen bir konudur. Uz-

manların iş tatmini eğilimlerinin iş piyasası, verimlilik ve personel devri gibi konu-

ları etkilediğine inandıkları için iş tatmini çok araştırılan bir konu olmuştur. Ayrıca 

iş tatmini genel bireysel refahın güçlü bir belirleyicisi durumundadır. İş tatmini 

hem işveren hem de çalışan açısından önemli bir konudur. İş tatminine verilen 

önemin gün geçtikçe artmasının nedenleri aşağıdaki gibidir: 

 Toplumsal Gelişme ve Bilinçlenme: Toplumların ekonomik olarak gelişme-

leriyle birlikte bireylerin maddi geçim düzeyleri yükselmiş ve bunun so-

nucunda ihtiyaçlar da değişmiştir. 

 Toplumsal gelişme sonucu örgütsel gelişme de ortaya çıkmıştır. İşletme-

lerde bulunan iş şekil ve gerekleri değişmiştir.  
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 ABD’ de 1930’lu yıllarda sendikacılığın canlılık kazanması ile güçlü sendi-

kalar kurulmuştur. 1937 yılında çıkarılan işçi- işveren yasası ile ABD’ de iş 

tatminine olan ilgi artmıştır. 

 İşletmelerde örgütsel değişim uygulama ihtiyacı ve yenilikleri kabul ettir-

me ihtiyacı iş tatminine olan ilgiyi artırmıştır (Vural 2014). 

Toplumun en küçük yapı taşı olan aile, insanların iş hayatının koparılamaz bir 

parçasıdır. İş görenlerin iş ortamında sarf ettikleri zaman, emek, işletmenin koy-

muş olduğu davranış kalıpları ve çalışanın yaşamış olduğu problemler, aile düzle-

mine taşmaktadır. Geçmişe kıyasla son yıllarda yaşanması kaçınılmaz olan global-

leşme, ekonomik, teknolojik ve kültürel sahadaki gelişmeler, insanoğlunu da hızlı 

bir şekilde değiştirmektedir. Doğal olarak insanların rolleri ile alakalı algıları da 

değişim göstermektedir. Bilhassa günümüzde kadınların çoğu iş hayatına girmek-

tedir. Gün geçtikçe ailelerin birçoğu çift maaşlı olmaktadır. Dolayısıyla bireylerin iş 

ve aile içindeki rolleri de değişime meyilli olmaktadır. Bu nedenle iş ve aile haya-

tındaki rollerin sorumluluklarının tümünü yerine getirmek adına iş ve aile yaşamı-

nı dengede tutabilmek daha da önem kazanmaktadır (Çarıkçı ve Çelikkol 2009). 

Efeoğlu ve Özgen’in (2007) yapmış oldukları çalışmaya göre iş - aile çatışması; bir 

kurumun üyesi olmanın gereği olarak kabul edilen rol ile bir ailenin üyesi olmanın 

gereği olarak kabul edilen rol arasında ortaya çıkan çatışmadır. 

İnsanların mensubu oldukları işletme ortamındaki vazifeleri, konumları ve ya-

şantıları ile aile hayatındaki sorumluluklarının belirli boyutlarda birbiriyle kesiş-

mesi bireylerde stres oluşturur. Bu stres iş-aile çatışmasını daha da körüklemekte-

dir (Greenhaus ve Beutell 1985). Günümüzde insanlar, iş ve aileleri ile alakalı 

uyumsuzluklar yaşamaktadırlar. İş görenler, ailelerine daha fazla zaman geçirmek 

ve onlarla daha çok paylaşımda bulunmak istemektedir. Ancak buna ek olarak 

kurumların iş görenlerden talepleri de gün geçtikçe artmaktadır. İş dünyasında 

yaşanan yoğun rekabet ortamı ve klasik yönetim anlayışında olan örgüt yöneticile-

ri, iş görenlerin de bir aileye sahip olduklarının ve birçok örgütsel süreci etkileye-

bileceğinin farkında olmamaktadır. Doğal olarak iş görenler ve yöneticiler iş ve aile 

yaşamlarındaki etkileşim sebebiyle birçok olumsuz durum yaşayabilmektedir. İş 

ve aile hayatındaki rolleri arasında bir denge sağlama ihtiyacı hissetmektedirler 

(Eken 2006). Bir denge sağlanamadığında çatışma olması kaçınılmaz olmaktadır. İş 

- aile çatışması insanların mutlu olmalarını etkileyen bir stres kaynağı olarak ifade 

edilmiştir. Örnek vermek gerekirse; Marshall ve Lang’a göre iş-aile çatışması dep-

resyon ile doğru, yaşam tatmini ile ters yönde ilişkilidir. Dolayısıyla, eğer kişiler 

çalışma ve aile yaşamlarından gelen sorumlulukların, kendi zamanını ve dikkatini 

negatif doğrultuda etkilediğini düşünürse iş ve aile hayatı arasında giderek artan 

bir çatışma yaşamaya başlayacak ve sonuç olarak bu çatışma kişinin mutsuz olma  

durumunu tetikleyecektir (Akt: Greenhous 1985). Daha önce yapılan açıklamalar 
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ışığında iş-aile çatışması ve iş stresi arasında bir ilişki olduğunu söylemek müm-

kündür. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Yapılan bu çalışmada, Erzurum Palandöken ve Kars Sarıkamış Kış Turizm Merkez-

leri’ndeki otellerde çalışan iş görenlerin işlerinden tatmin olup olmadıklarını belir-

lemek ve bu doğrultuda iş-aile çatışması yaşayıp yaşamadıklarını tespit etmek 

amaçlanmıştır. Ayrıca Personellerin iş tatminleri ile iş-aile çatışması düzeyleri 

arasında herhangi bir ilişkinin söz konusu olup olmadığını incelemek de amaçlan-

mıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar turizm sektöründe yer alan konaklama 

işletmeleri yöneticilerine yol gösterecek nitelikte olması sebebiyle önem arz et-

mektedir. Ayrıca yapılan çalışma sonucu elde edilen bulgulara göre de hizmet sek-

törü altında yer alan turizmin konaklama işletmelerinde çalışan iş görenlere ve 

işletme yöneticilerine bir takım önerilerde bulunulmuştur. Nitekim bu araştırma-

nın literatüre ve konaklama işletmesi iş görenleri ile yöneticilerine katkı sağlaya-

cak önemli bir kaynak olacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Erzurum Palandöken ve Kars Sarıkamış Kış Turizm Merkez-

leri’ndeki konaklama işletmelerinde çalışan personeller oluşturmaktadır. Araştır-

maya dâhil edilecek olan konaklama işletmeleri öncelikle internet yardımıyla belir-

lenmiş, daha sonra telefon ile ulaşılıp anket yaptırabilmek için izin alınmıştır. Ge-

rekli izinler alındıktan sonra anketleri uygulamak amacıyla Erzurum Palandöken 

ve Kars Sarıkamış Kış Turizm Merkezleri’ndeki konaklama işletmeleri ziyaret 

edilmiştir. Konaklama işletmelerinde çalışan kişi sayıları belirlendikten sonra kaç 

kişiye anket uygulanması gerektiği hesaplanmıştır. Hesaplamalar neticesinde Pa-

landöken Kış Turizm Merkezi’nde çalışan personel sayısının (610) Sarıkamış Kış 

Turizm Merkezi’nde çalışan personel sayısından (200) fazla olduğu görülmüştür. 

Bu durumda iki kış turizm merkezinin daha sağlıklı bir şekilde kıyaslanabilmesi 

için eşit sayıda personele anket uygulaması yapılmasına karar verilmiştir. Palan-

döken Kış Turizm Merkezi’nde çalışan personel sayısı, Sarıkamış Kış Turizm Mer-

kezi’nde çalışan personel sayısına göre indirgenmiş ve basit tesadüfi örnekleme 

yöntemiyle örneklem grubu belirlenmiştir. Bu doğrultuda toplamda 200 anket 

bastırılmıştır. Personel tarafından eksiksiz ve tam bir şekilde doldurulan anketler 

değerlendirmeye alınmış ve toplamda 147 anket üzerinden analizler uygulanmıştır.  
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Veri Toplama Aracı ve Yöntemi 

Araştırmada veri toplamak amacıyla yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Anket 

formu üç bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde personellerin iş tatmin 

düzeylerini belirlemek amacıyla Minnesota Doyum Anketi kullanılmıştır. Anketin 

ikinci bölümünde personellerin iş-aile çatışması düzeylerini belirlemek amacıyla 

Carlson, Kaçmar ve Williams (2000) tarafından geliştirilen İş – Aile Çatışması ölçe-

ği kullanılmıştır. Anketin üçüncü ve son bölümünde ise araştırmaya katılan konak-

lama işletmeleri personellerinin demografik özelliklerinin tespitine yönelik sorular 

yer almaktadır. 

Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmada konaklama işletmelerinde çalışan iş görenlerin iş tatminleri ve iş-aile 

çatışması düzeylerini belirlemek amacıyla kurulan hipotezleri şu şekilde sıralamak 

mümkündür: 

 H1: İş tatmininin alt boyutu olan içsel faktörler ile iş-aile çatışmasının alt 

boyutu olan zaman kaynaklı boyut arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 H2: İş tatmininin alt boyutu olan içsel faktörler ile iş-aile çatışmasının alt 

boyutu olan gerilim kaynaklı boyut arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 H3: İş tatmininin alt boyutu olan içsel faktörler ile iş-aile çatışmasının alt 

boyutu olan davranış kaynaklı boyut arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

 H4: İş tatmininin alt boyutu olan dışsal faktörler ile iş-aile çatışmasının alt 

boyutu olan zaman kaynaklı boyut arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 H5: İş tatmininin alt boyutu olan dışsal faktörler ile iş-aile çatışmasının alt 

boyutu olan gerilim kaynaklı boyut arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 H6: İş tatmininin alt boyutu olan dışsal faktörler ile iş-aile çatışmasının alt 

boyutu olan davranış kaynaklı boyut arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 H7: İş tatmininin alt boyutu olan genel faktörler ile iş-aile çatışmasının alt 

boyutu olan zaman kaynaklı boyut arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 H8: İş tatmininin alt boyutu olan genel faktörler ile iş-aile çatışmasının alt 

boyutu olan gerilim kaynaklı boyut arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 H9: İş tatmininin alt boyutu olan genel faktörler ile iş-aile çatışmasının alt 

boyutu olan davranış kaynaklı boyut arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

BULGULAR 

Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi 

Ölçeklerin güvenilirliğine yönelik en yaygın olarak kullanılan ölçüt Cronbach Alpha 

iç tutarlılık değeridir. İç tutarlılık değeri yöntemi ölçekteki ifadelerin homojenliği 

ile ilgilidir (DeVellis 2003). 
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Palandöken ve Sarıkamış Kış Turizm Merkezleri’ne uygulanan İş tatmini ve İş-

aile çatışması ölçeğinin iç tutarlılığının ve homojenliğinin göstergesi olarak Cron-

bach Alpha katsayısı hesaplanmış ve bulgular Tablo 3.1’de ve Tablo 3.2’de göste-

rilmiştir. 

 

Tablo 3.1. Palandöken Kış Turizm Merkezi’ne Uygulanan İş Tatmini ve İş-Aile Çatışması Ölçeğinin 
Cronbach Alpha Katsayısı 

 Cronbach Alpha Madde Sayısı 

İş Tatmini ,982 17 

İş-Aile Çatışması ,985 9 

  

Kalaycı’ya (2014) göre 0.80 ≤ α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir öl-

çektir. Bu noktada tablo incelendiğinde Palandöken Kış Turizm Merkezi çalışanla-

rına uygulanan her iki ölçeğin de yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilir. 

 
 
Tablo 3.2. Sarıkamış Kış Turizm Merkezine Uygulanan İş Tatmini Ve İş-Aile Çatışması Ölçeğinin Cron-
bach Alpha Katsayısı 

 Cronbach Alpha Madde Sayısı 

İş Tatmini ,982 17 

İş-Aile Çatışması ,985 9 

 

Kalaycı (2005)’e göre 0.80 ≤ α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir öl-

çektir. Bu noktada tablo incelendiğinde Palandöken Kış Turizm Merkezi çalışanla-

rına uygulanan her iki ölçeğin de yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilir. 

Örneklemi İle ilgili Demografik Bilgiler 

Örneklemin demografik özellikleri incelendiğinde en fazla işaretlenen özellikler 

alınmıştır. Bu durumda araştırmaya katılan cevaplayıcıların yarısından fazlasının 

(% 63,3) erkek olduğu görülmektedir. Yaş aralığı incelendiğinde 32-38 yaş grubu-

nun çoğunlukta olduğu (% 49) görülmektedir. Yani katılımcıların genç yetişkin 

kişiler olduğunun söylemek mümkündür. Eğitim düzeyi ile ilgili bakıldığında katı-

lımcıların % 53,1’inin lise mezunu olduğu söylenebilir. Cevaplayıcıların %59,2’sini 

evliler oluşturmaktadır. Yiyecek-içecek departmanında çalışan personeller katı-

lımcıların % 35,4’ünü oluşturmaktadır. İşletmede çalışılan departman ile ilgili çalı-

şanların %74,12inin departman çalışanı olduğunu söylemek mümkündür. Sektör-

de ve işletmede çalışma süresi incelendiğinde çalışanların 1-3 yıl arasında çoğun-

lukta olarak çalıştığı gözlemlenmektedir. 
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Tablo 3.2.1. Palandöken Kış Turizm Merkezi Örneklemi İle ilgili Demografik Bilgiler 

 

Örneklemin demografik özellikleri incelendiğinde en fazla işaretlenen özellikler 

alınmıştır. Bu durumda araştırmaya katılanların yarısından fazlasının (% 63,3) 

erkek olduğu görülmektedir. Yaş aralığı incelendiğinde 32-38 yaş grubunun çoğun-

lukta olduğu (% 49,7) görülmektedir. Yani katılımcıların genç yetişkin kişiler oldu-

ğunun söylemek mümkündür. Eğitim düzeyi ile ilgili bakıldığında katılımcıların % 

57,8’inin lise mezunu olduğu söylenebilir. Katılımcıların %59,9’unun evliler oluş-

turmaktadır. Yiyecek-içecek departmanında çalışan personeller katılımcıların % 

35,4’ünü oluşturmaktadır. İşletmede çalışılan departman ile ilgili çalışanların 

%74,8’inin departman çalışanı olduğunu söylemek mümkündür. Sektörde ve iş-

letmede çalışma süresi incelendiğinde çalışanların 1-3 yıl arasında çoğunlukta 

olarak çalıştığı gözlemlenmektedir. 

 Frekans Yüzde 

Cinsiyet 

Erkek 93 63,3 

Kadın 54 36,7 

Yaş   

32-38 72 49,0 

39-45 32 21,8 

Eğitim Düzeyi   

İlköğretim 39 26,5 

Lise 78 53,1 

Medeni Durum   

Evli 87 59,2 

Bekar 60 40,8 

Çalışılan Departman   

Yiyecek-içecek 52 35,4 

Kat Hizmetleri 35 23,8 

İşletmede Çalışılan Kademe   

Departman Çalışanı 109 74,1 

Departman Şefi 28 19,0 

Sektörde Çalışma Süresi   

1-3 yıl 95 64,6 

4-6 yıl 27 18,4 

İşletmede Çalışma Süresi   

1-3 yıl 104 70,7 

4-6 yıl 23 15,6 

Toplam 147 100 
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Tablo 3.2.2. Sarıkamış Kış Turizm Merkezi Örneklemi İle ilgili Demografik Bilgiler 

  Frekans Yüzde 

Cinsiyet  

Erkek  94 63,9 

Kadın  53 36,1 

Yaş    

32-38  73 49,7 

39-45  33 22,4 

Eğitim Düzeyi    

İlköğretim  34 23,1 

Lise  85 57,8 

Medeni Durum    

Evli  88 59,9 

Bekâr  59 40,1 

Çalışılan Departman    

Yiyecek-içecek  52 35,4 

Kat Hizmetleri  33 22,4 

İşletmede Çalışılan Kademe    

Departman Çalışanı  110 74,8 

Departman Şefi  28 19,0 

Sektörde Çalışma Süresi    

1-3 yıl  97 66,0 

4-6 yıl  26 17,7 

İşletmede Çalışma Süresi    

1-3 yıl  104 70,7 

4-6 yıl  23 15,6 

Toplam  147 100 

 

Araştırma Hipotezlerinin Test Edilmesi 

Araştırmanın temel amacı doğrultusunda konaklama işletmeleri çalışanlarının iş 

tatmini düzeyleri ile iş-aile çatışması düzeyleri arasındaki ilişkiyi saptamak için 

korelasyon analizi yapılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 3.3.1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3.3.1. Palandöken Kış Turizm Merkezi Çalışanlarının İş Tatmini ve İş-Aile Çatışması Korelasyon 

Analizi 

 

Za
m
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-
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lı 
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e
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n
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lı 

D
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n

ış
 

K
ay

n
ak

lı 

İçsel Faktörler -,923** -,949** -,957** 

Dışsal Faktörler -,916** -,952** -,960** 

Genel Faktörler -,696** -,677** -,711** 

 

İş tatmini ve iş-aile çatışması arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan kore-

lasyon analizi sonuçlarına göre her iki ölçeğin de birbiriyle 0,01 önem düzeyinde 

anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. İş tatmini ve iş-aile çatışması arasında çıkan 0,01 

önem düzeyindeki bu anlamlı ilişki negatif doğrultudur. Yani personelin iş tatmini 

arttıkça iş-aile çatışması yaşamaları azalmaktadır denebilir. Personellerin işlerin-

den memnun olup olmadıklarını görmek için iş tatmini ile ilgili sorulara verdikleri 

cevapların eğilimine bakılmıştır ve personellerin çalıştıkları işten memnun olduk-

ları sonucuna ulaşılmıştır. Sözcük kısıtlamasından dolayı ilgili tablo çalışmaya ek-

lenememiştir. Çalıştıkları işten memnun olan konaklama işletmesi personelleri bu 

durumda iş – aile çatışması ile karşılaşmamaktadır. Bu doğrultuda iş tatmininin alt 

boyutları ile iş-aile çatışmasının alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki vardır şek-

lindeki hipotezler kabul edilmiştir.  

 
Tablo 3.3.2. Sarıkamış Kış Turizm Merkezi Çalışanlarının İş Tatmini ve İş-Aile Çatışması Korelasyon 
Analizi 
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İçsel Faktörler -,922** -,950** -,957** 

Dışsal Faktörler -,917** -,952** -,959** 

Genel Faktörler -,699** -,680** -,713** 

  

Sarıkamış Kış Turizm Merkezi çalışanlarının iş tatmini ve iş-aile çatışması ara-

sındaki ilişkiyi tespit etmek üzere yapılan korelasyon analizi sonuçları yukarıdaki 
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tabloda gösterilmiştir. Çıkan sonuçlara göre Sarıkamış kayak merkezinde çalışan 

personellerin iş tatminleri ve iş-aile çatışması arasında 0,01 önem düzeyinde nega-

tif yönlü anlamlı bir ilişki görülmüştür. Bu doğrultuda personellerin iş tatmin dü-

zeyleri arttıkça iş-aile çatışması yaşama oranları azalmaktadır şeklinde bir yorum 

yapılabilir. Dolayısıyla iş tatmininin alt boyutları ile iş-aile çatışmasının alt boyut-

ları arasında anlamlı bir ilişki vardır şeklindeki hipotezler kabul edilmiştir.  

İş tatmini ve iş-aile çatışması arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak yapı-

lan korelasyon analizi neticesinde Palandöken ve Sarıkamış Kış Turizm Merkezleri 

kıyaslandığında her iki kayak merkezinde çalışan personellerin işlerinden mem-

nun oldukları ve bu doğrultuda iş-aile çatışması ile karşılaşmadıkları söylenebilir. 

SONUÇ 

Uygulanan bu araştırmada, Erzurum Palandöken ve Kars Sarıkamış Kış Turizm 

Merkezleri’nde çalışan personellerin iş tatminleri ve iş-aile çatışması düzeyleri 

arasında herhangi bir ilişkinin söz konusu olup olmadığını tespit etmek amaçlan-

mıştır. Bu doğrultuda söz konusu her iki kayak merkezinde çalışan personellerin iş 

tatminleri ile iş-aile çatışmasının karşılaştırılması yapılmıştır. Öncelikle uygulanan 

ölçeklere güvenilirlik analizi yapılmıştır ve her iki ölçeğin de Cronbach Alpha kat-

sayılarının oldukça güvenilir olduğu görülmüştür. Daha sonra anketin uygulandığı 

personellerin demografik özellikler tablosu oluşturulmuştur. Her iki kayak merke-

zinde çalışan personellerin demografik özelliklerinin birbiri ile uyumlu olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Palandöken ve Sarıkamış  

Kayak Merkezi çalışanlarının çoğunluğunun erkek, lise mezunu ve evli olduğu so-

nuçları tespit edilmiştir. Personellerin iş tatminleri ve iş-aile çatışması ilişkilerinin 

tespiti için uygulanan korelasyon analizi sonucuna göre her iki kayak merkezi çalı-

şanlarının da çalıştıkları işten memnun oldukları ve iş-aile çatışması ile karşılaş-

madıkları, karşılaşanların da azınlıkta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Çalışma neticesinde personellerin çoğunluğunun işlerinden memnun ol-

dukları ve iş-aile çatışması ile karşılaşmamalarına rağmen azınlıkta olan 

personelin işlerinden memnun olmalarını sağlamak ve iş-aile çatışması 

yaşamalarını engellemek için bazı önerilerde bulunulmuştur: 

 Personelin çalışma ortamının da fiziksel açıdan rahat hale getirilmesi iş 

gören ile müşteri ilişkilerinde olumlu sonuçlar doğurabilir. İşgören kendi-

ni rahat hissettiğinde bu rahatlığını müşteriye de yansıtabilir. Dolayısıyla 

iş yerinde mutlu olan personel aile hayatı içinde de mutlu tavırlar sergile-

yebilir.  

 Personelin ekonomik olarak da kendini iyi hissetmesi sağlanmalıdır. Bu-

nun için primler ve ödüller ile personelin ekonomik rahatlığı sağlanabilir. 
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Bu durum da personel ailesine karşı kendini yetersiz hissetmekten kurtu-

labilir. 

 İş görenlerin iş-aile çatışması yaşamaları azaltılabilir. Bunu sağlayabilmek 

için iş görenlerin ailelerine de yeterli zamanı ayırmalarına imkân verilebi-

lir. Yani iş görenler için esnek çalışma saatleri ayarlanması sağlanabilir. 

 Turizm sektöründe çalışanların birçoğu yaptıkları işin toplumda saygın bir 

meslek olarak görülmediğini ve mesleklerinde ilerleme şanslarının olma-

dığını düşünmektedirler. İş görenlerin bu tarz düşüncelerini yok etmek 

amacıyla mesleklerinin avantajlarını, istedikleri takdirde yükselme imkân-

larının olduğunu anlatan seminerler düzenlenerek iş görenlerin bilinçlen-

dirilmesi faydalı olacaktır. 
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ÖZ 

Turizm sektörünün önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Ülkeler bu sektörün 

ekonomik faydalarından yararlanmak için politikalar geliştirmekte ve daha fazla 

turistin ülkelerine gelmesi için çaba sarf etmektedirler. Bu noktada turizm talebini 

belirleyen faktörlerin belirlenmesi hem özel sektör hem de kamu sektöründeki 

politika yapıcılar açısından önem arz etmektedir.  

Bu tezin amacı en fazla turist çeken ilk 10 ülkedeki ve Türkiye’deki turizm talebini 

etkileyen faktörlerin neler olduğunu belirlemek ve elde edilen bulgular ışığında 

kesişen ve ayrışan noktalar dikkate alınarak politika önerilerinde bulunmaktır. 

Tez, 1995-2011 dönemini kapsayan veri seti yardımıyla panel birim kök, panel 

eşbütünleşme, panel hata düzeltme tahmincilerini kullanılarak; gelir, fiyat ilişkisi, 

arz kapasitesi, döviz kuru ve politik istikrar değişkenlerinin turizm talebi üzerinde 

etkili olup olmadıkları belirlenmeye çalışılmaktadır.  

Ampirik analizlerden elde edilen bulgular, oluşturulan modellerdeki değişkenlerin 

turizm talebi üzerinde beklenilen etkileri gösterdiğine dair kanıtlar sunmaktadır. 

En fazla turist çeken ilk 10 ülkeye yönelik turizm talebi ile Türkiye’ye yönelik tu-

mailto:ceyhuncan5@hotmail.com
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rizm talebinin belirleyicilerinin büyük ölçüde örtüştüğü görülmektedir. Bulgular 

makro ekonomik değişkenlerin turizm sektörü üzerinde önemli ölçüde belirleyici 

role sahip olduğunu göstermektedir. 

Anahtar sözcükler: Türkiye turizm talebi, turizm sektörü, panel veri, eşbütünleşme, 

turizmin talebinin belirleyicileri. 
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ÖZ 

Tüketiciler bir ürün ya da hizmet satın almaya karar verirken pek çok faktörden 

etkilenmektedir. Bu faktörlerin merkezinde en önemli rolü psikolojinin oynadığına 

yönelik genel bir kabul olsa da, konuya ilişkin yapılan çalışmalarda bilişsel tuzaklar 

ve akıl dışı unsurların da oldukça etkili olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmalarda, akıl 

dışı unsurlar içerisinde tüketici davranışını en çok etkileyen faktörlerden birinin 

de sıfır fiyat duyarlılığı olduğu görülmüştür. Bu tez çalışmasında, turizme yönelik 

karar verme sürecinde sıfır fiyatın etkisinin olup olmadığını test etmek amaçlan-

mıştır. Bu amaca binaen, oda ve kahvaltıdan oluşan iki bileşenli iki farklı otel belir-

lenmiş ve diğer otel tercih edilen seçenek olsa bile, ürün içerisindeki belirli bir 

bileşenin fiyatı sıfıra sabitlendiğinde, o ürüne yönelik talebin anormal bir şekilde 

artacağı öngörülmüştür. Ayrıca, sıfır fiyata yönelik tercihlerin rassal bir şekilde 

gerçekleşip gerçekleşmediğini sınamak için Monty Hall problemi turizme uyarla-

narak test edilmiştir.  

Araştırma kapsamında 159 öğretim üyesi ile varsayımsal seçim yöntemine dayalı 

bir deney gerçekleştirilmiştir. Sıfır fiyat etkisini ölçmek amacıyla iki farklı model 
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kullanılmış ve bunun sonucunda iki model içinde sıfır fiyat etkisi anlamlı bulun-

muştur. Ayrıca, sıfır fiyatın geçerliliğini test etmek amacıyla sorulan Monty Hall 

problemine yönelik verilen cevaplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 

Sıfır fiyatın katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı-

nı ölçmek için yapılan analizlerde hiçbir farklılık bulunamamıştır. Bu sonuçlar 

neticesinde, sıfır fiyatın birçok psikolojik faktör dışında kendine özgü bir etki alanı 

olduğu ve katılımcılara göre bir farklılık göstermemesinin bu geniş etki alanının bir 

sonucu olduğu düşünülmüştür.  

Anahtar sözcükler: Turizm, davranışsal iktisat, irrasyonel davranışlar, bilişsel tu-

zaklar, sıfır fiyat etkisi, Monty Hall.  
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ÖZ 

Turizm sektörü küresel ekonomi içerisinde hızla gelişmektedir. Bu gelişme bera-

berinde yoğun bir rekabet ortamı getirmektedir. Artan rekabet ortamında turizm 

destinasyonları daha fazla turist çekebilmek, turizm sezonunu zamana ve mekâna 

yayabilmek için farklı stratejiler ve yenilikler geliştirmektedirler. Bu stratejiler 

doğrultusunda destinasyonlar kendine özgü temel kaynaklarını kullanarak çekim 

güçlerini artırmayı hedeflemektedirler. Bu açıdan her destinasyon marka değerini 

yükseltecek yeni turistik ürünler sunmak durumundadır. Spor turizmi son yıllarda 

gelişme potansiyeli yüksek bir turistik ürün olarak destinasyonların ilgisini çek-

mektedir. Bu bağlamda araştırma konusu olarak bir alternatif turizm türü olan 

spor turizminin alt dallarından kano spor turizmi seçilmiştir.  

Araştırma alanı kano sporuna çok uygun doğasıyla Manavgat destinasyonudur.  

Manavgat deniz-kum-güneş turizmini öncelikli olarak kullanmaktadır. Bu durum 

bir taraftan destinasyonun potansiyelini açığa çıkartmayı engellerken diğer taraf-
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tan turizmi yaz sezonuna bağlı hale getirmektedir. Araştırma genel olarak Manav-

gat destinasyonunun kendine özgü potansiyelini açığa çıkartarak sezonluk turizm 

kıskacından kurtulmasını ve diğer yandan bölgenin potansiyelini harekete geçire-

rek destinasyonun yeni bir marka olarak yeniden değerlendirilmesine katkı sağla-

mayı amaçlamaktadır. Manavgat’ın doğa zenginliği ve özellikle su kaynakları desti-

nasyonun kendi kimliğinin ana bileşeni olarak tanımlanabilir.  Destinasyon deniz, 

kum ve güneş üçlemesine ek olarak fark yaratacak bu değerleri öz değer haline 

getirebilir. Bölgenin ana sektörü olan turizmin yapısal özelliklerini değiştirerek 

diğer destinasyonlardan daha farklı hale gelebilir. Bu sayede Manavgat güçlü bir 

marka kimliğine sahip olabilir. 

Araştırmada hem doğa sporu hem de su sporu olan kano sporu ele alınarak kano 

sporunun Manavgat’ın marka kimliğinin yeniden oluşturulmasındaki rolü belir-

lenmeye çalışılmış, bu amaçla destinasyonun nasıl bir strateji izlemesi gerektiği 

vurgulanmıştır. Araştırma konusunun bölgede ilk defa ele alınmış olmasından 

dolayı araştırma keşfedici ve betimleyici bir yapıya sahiptir. Bu bakımdan araştır-

mada nitel araştırma yöntemi ağırlıklı olarak benimsenmiştir. Araştırma konusu 

ile ilgili katılımlı gözlem ve yüz yüze mülakatlar yapılarak veriler toplanmış ve 

analiz edilmiştir. Bunun yanında alternatif turizm çeşitlerinde temel unsur olan 

yerel halk incelenmiş, yerel halkın doğa sporları ve su sporları üzerine katılım 

kısıtları araştırılmıştır. Bu maksatla yerel halkın bilinçli bir tabakası olan öğret-

menler ele alınmıştır. Öğretmenler üzerinde anket çalışması yapılarak toplanan 

veriler analiz edilmiştir.  

Anahtar sözcükler: Manavgat, destinasyon yönetimi, markalaşma, spor turizmi, 

doğa sporları ve su sporları, kano. 
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ÖZ 

Turizm sektörü hızla gelişerek rekabetin yoğun yaşandığı bir sektör haline gelmiş-

tir. Turizm sektöründe yer alan işletmeler mobil pazarlama faaliyetleri ile pazarın 

hızlı değişimine cevap verebilecek ve rekabet avantajı elde edebileceklerdir. Bu 

çalışmanın amacını, seyahat acentalarında uygulanan mobil pazarlama uygulama-

larının pazarlama performansı ve müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisini ortaya 

koymak oluşturmaktadır. Bu bağlamda, İstanbul’da bulunan A grubu seyahat acen-

talarına ve müşterilerine iki farklı anket uygulanmıştır. Her iki anakütleden örnek-

lem, kolayda örnekleme yoluyla seçilmiş ve 503 adet seyahat acentasının üst düzey 

yöneticilerinden ve 512 adet ise müşterilerden anket sonuçları elde edilmiştir.  

Müşterilere uygulanan anket, müşteri memnuniyeti SERVQUAL modeli ile ölçül-

müştür. İki anketten de elde edilen veriler SPSS paket programı aracılığı ile analize 

tabii tutulmuştur. Yapılan analizlar sonucunda elde edilen sonuçlara göre mobil 

pazarlama uygulamaları seyahat acentalarının satışlarını, karlılık oranlarını ve 
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müşteri sayılarını artırırken; pazarlama maliyetlerini düşürmektedir. Müşteri 

memnuniyeti açısından ise, müşteriler genellikle bekledikleri hizmet kalitesine 

ulaşamamışlardır. 

Anahtar sözcükler: Turizm sektörü, mobil iletişim, mobil pazarlama, seyahat acen-

tası,  müşteri memnuniyeti. 
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ÖZ 

Giderek daha rekabetçi hale gelen turizm pazarında destinasyonların rekabetçi 

konumlarını geliştirmeleri, bunu korumaları ve güçlendirmeleri konusu gün geç-

tikçe önemi daha da artan bir sorun olarak görülmektedir. Bu sorunun, destinas-

yonların ziyaretçilerine günlük rutinleri dışındaki yaşam biçimlerini deneyimle-

meye yönelik eşsiz bir ortam sağladığı zaman çözüme kavuşacağı savunulmakta-

dır. Bu görüşü destekleyecek şekilde birçok araştırmacı, destinasyon rekabetçiliği-

nin destinasyon tarafından sunulan üstün bir turist deneyimine bağlı olduğunu 

belirtmektedir. Ancak, sadece sınırlı sayıda araştırmanın bu bakış açısını teorik ya 

da ampirik olarak incelediği gözlenmektedir. Bu nedenle çalışmada deneyimsel 

turizmin destinasyon rekabetçiliğine olan etkisi ele alınarak literatüre katkıda 

bulunmak amaçlanmıştır.  

Gelen turistlere unutulmaz bir kış tatili sunulabileceği göz önüne alınarak, çalışma 

kapsamının Erzurum olarak belirlenmesi uygun bulunmuştur. Nicel tekniğe dayalı 

tez çalışması, Erzurum’a kış ve spor turizmi amacıyla gelen yabancı turistler ile 
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gerçekleştirilmiş olup, havaalanından alınan izinler doğrultusunda turist geliş gi-

dişleri de göz önüne alınarak Aralık 2014-Şubat 2015 aylarının belirli günleri ile 

sınırlandırılmıştır. Kolayda örnekleme yöntemi tercih edilerek, anketlerin 384 

kişiye uygulanması kararlaştırılmıştır. Ancak oluşabilecek cevaplama hataları göz 

önüne alınarak 400 anket formu dağıtılmış ve eksik doldurulan anketlerin elenme-

si sonucu toplam 366 anket değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 

20.0 ve AMOS 20.0 paket istatistik programları ile analiz edilmiştir. Analizlerde 

tanımlayıcı istatistikler, açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve yapı-

sal eşitlik modelinden faydalanılmıştır. Çalışma neticesinde, deneyimsel turizmin 

tüm destinasyon rekabetçiliği faktörleri üzerinde anlamlı ve pozitif etkisinin oldu-

ğu görülmüştür. Özellikle Erzurum’un rekabetçilik faktörlerinden biri olan eğlence 

boyutunun yüksek düzeyde deneyimsel turizm faaliyetlerinden etkilendiği göz-

lenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Deneyimsel turizm, unutulmaz turizm deneyimleri, rekabetçilik, 

destinasyon rekabetçiliği, kış ve spor turizmi, kış turizmi destinasyonu, Erzurum.  
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ÖZ 

Tezde, Türk turizm endüstrisinin gelişmesi ve büyümesindeki kararlarda etkili ve 

söz sahibi olan siyasetçilerin; turizmi ve turizmin etkilerini nasıl algıladıkları, 

turizme ne derece önem verdikleri, endüstri hakkındaki bilgileri ve bilgilendirilme 

durumlarının belirlenebilmesi amacıyla TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin 

milletvekilleri ile il başkanları ve il belediye başkanları üzerinde bir alan 

araştırması yapılmıştır. 160 milletvekili, 33 belediye başkanı ve 288 il başkanı 

olmak üzere toplam 481 siyasetçiye açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan bir 

anketin uygulandığı araştırmada; siyasetçilerin genelinin turizme önem verdiği, 

gelecekte de Türk turizmini dünyada önemli bir konumda gördükleri ve turizm 

sektörünün genel istatistiki verileri ile ilgili yetersiz ve yanlış bilgilere sahip 

oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. Aynı zamanda siyasetçilerde turizmin olumlu 

ekonomik algılarının yüksek olduğu ve iktidar partisi ile muhalefet partilerinin, 

özellikle sosyo-kültürel algılarda olmak üzere, turizmin etkileri konusundaki 

algılamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu tespit 
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edilmiştir. Siyasetçilerin temsilcisi oldukları illerden kendilerine turizme yönelik 

düşük sıklıkta talep geldiği ve büyük orandaki siyasetçiye ise hiç talep gelmediği 

belirlenmiştir. Siyasetçilere illerinden gelen turizme yönelik gelen talepler ve 

illerinin endüstrisinin gelişimi için siyasetçilerin verdikleri destekler örneklerle ve 

detaylıca açıklanmıştır. Türk turizm sektörüne siyasetçilerin destek ve ilgilerinin 

nasıl artırılabileceği ile ilgili olarak da siyasetçiler; kendileri, turizm sektör 

temsilcileri, hükümet ve halk için görüş ve öneriler sunmuşlardır. Öne çıkan en 

önemli sonuçlardan birisi de siyasetçilerin birkaçı dışında turizm örgütlerini 

tanımamaları ve örgütlenme konusunda eksiklikleri olduğunu belirtmeleridir. 

Tezin sonuçlarının, turizm sektör ve akademisyenlerine, sivil toplum kuruluşlarına 

ve siyasetçilerin kendilerine önemli ve yararlı bilgiler sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

Anahtar sözcükler: Siyaset, siyasetçi, algı, karar, milletvekilleri, turizm algısı.  
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İnsanlar olaylar, olgular ve davranışlara yönelik kendilerine yetecek düzeyde kalıcı 

ve/veya geçici zihinsel algılar oluşturmaktadırlar. Yükleme kuramı diye adlandırı-

lan bu algılar onların gelecekteki davranışları üzerinde önemli rol oynamaktadır. 

1950’lerden itibaren insan davranışlarını inceleyen sosyoloji, psikoloji, sosyal psi-

koloji ve antropolojinin ilgi alanına giren yükleme kuramı tüketici davranışlarının 

önem kazanmaya başlamasından itibaren pazarlama ve turizm alanında da ince-

leme konusu olmaya başlamıştır. 

Pazarlama ve turizm alanında daha çok tatmin, bağlılık, memnuniyet, tüketim son-

rası davranış eğilimi gibi konularla birlikte incelenen yükleme kuramı, tüketici 

davranışları üzerinde önemli etkiye sahip olan “güven” yapısı bağlamında yeterin-

ce incelenmemiştir. Bu sebeple çalışmanın temel amacı tüketicilerin ürün perfor-

mansına yönelik yüklemelerini ve bu yüklemelerin güven üzerindeki etkilerini 

incelemektir. Hizmet sürecinde ve sonrasında ürün performansına yönelik tüketi-
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cilerin neye, kime ve hangi düzeyde yükleme yaptığının bilinmiyor olması, onun 

sonrasındaki tutum ve davranışlarını da öngörülemez duruma getirebileceği de-

ğerlendirilmektedir. Bu durumun tüketicilerin olumlu hizmet algısının ve tüketici 

güveninin arttırılması yolunda geliştirilecek tutundurma çabalarını da sorgulanır 

hale getirebileceği düşünülmektedir. Çalışmanın bir diğer amacı ise ayrılmazlık 

özelliğinin geçerli olduğu turizm sektöründe yükleme kuramının işleyişini irdele-

mektir. 

Çalışmanın verileri farklı zamanlarda ve farklı yerlerde gerçekleştirilen dört ayrı 

saha çalışmasıyla toplanmıştır. Çalışmada genişletilmiş ürün algısı ölçeği, yükleme 

tutumu ölçeği, güven ölçeği ve bağlılık ölçeği olmak üzere dört ayrı ölçek kullanıl-

mış olup, söz konusu ölçeklere yönelik dört ayrı saha çalışmasında da yüksek dü-

zeyde güvenirlik ve geçerlik sonuçları elde edilmiştir. Bu nedenle ölçeklerin konu-

ya yönelik sonraki çalışmalarda araştırmacılara önemli ölçüde yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. 

Çalışmanın sonuçlarına göre genişletilmiş ürün algısı personel ve atmosfer algısı 

olarak iki boyutta oluşmakta ve bunlardan personel algısının hem yükleme hem de 

güven üzerindeki etkisi atmosfer algısına oranla daha yüksek düzeyde gerçekleş-

mektedir. Öte yandan yükleme kuramında ileri sürülen “olumlu algılara içsel, kalıcı 

ve kontrol edilebilir, olumsuz algılara ise dışsal, geçici ve kontrol edilemez yükleme 

yapılır”  önermesinin, ayrılmazlık özelliği gösteren turizm sektöründe, bu çalışma 

bağlamında genellenebilir olmadığı bulgulanmıştır. Çalışmaya göre tüketiciler 

olumlu genişletilmiş ürün algısına yönelik dışsal, kalıcı ve kontrol edilebilir yükle-

mede bulunmuşlardır. 

Anahtar sözcükler: Yükleme, yükleme kuramı, genişletilmiş ürün algısı, güven, dav-

ranış eğilimi.  

 



VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi:  345-346,  
28 Nisan – 01 Mayıs 2016, Avanos, Nevşehir 

   Bütün hakları saklıdır 
ISBN: 978-605-65762-2-5  

 

 

Müşteri Temelli Marka Değerinin Yaratılması ve Termal  
Turizm Amaçlı Seyahat Eden Turistlerin Marka Algılarının Ölçülmesi:  

Balçova Örneği  
 

 
Doktora Tezi 

 
 
 

Melike GÜL  
Balıkesir Üniversitesi   

Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı 

E-posta: melikegul2011@mynet.com 
 
 

Danışman:   
Doç. Dr. Düriye BOZOK  

Balıkesir Üniversitesi  
 
 
 

Kabul tarihi: 17.06.2015 

 

 

ÖZ 

Müşterinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda markaya ilave edilen değer olarak 

bilinen müşteri temelli marka değerinin, işletmelerin başarısını ve rekabet gücünü 

arttıran önemli bir kavram olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda hizmet sektöründe 

yer alan termal turizm işletmelerinin de başarılı olabilmek ve yoğun rekabet koşul-

larında ayakta kalabilmek için, müşteri temelli marka değeri kavramını dikkate 

almaları ve bu kavramın boyutlarının gereklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, termal turizm tesislerinde konaklayan müşterilerin konakla-

dıkları tesis hakkındaki marka değeri algılarının ölçülmesi ve marka değeri boyut-

larının kendi aralarındaki ilişkinin belirlenmesi, başka bir deyişle her bir boyutun 

diğer bir boyutla olan ilişkisinin ölçülmesidir. Bu amaç doğrultusunda yapılan 

araştırmada, Balçova destinasyonunda yer alan Balçova Termal Tesisleri'nde ko-

naklayan 216 yerli ve 184 yabancı turiste anket uygulaması gerççekleştirilmiştir. 

Elde edilen verilere keşifsel (açımlayıcı) faktör analizi ve yol analizi (path analysis) 

tekniği uygulanmıştır.  
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Yapılan araştırmanın sonucunda; tüketici temelli marka değeri boyutları (marka 

farkındalığı, marka çağrışımları, algılanan kalite, marka sadakati, genel marka de-

ğeri) arasındaki ilişki ortaya çıkartılmıştır. Marka farkındalığı, marka çağrışımları 

ve algılanan kalite boyutunun marka sadakati boyutu üzerinde, marka farkındalığı 

ve algılanan kalite botunun marka çağrışımları boyutu üzerinde, marka farkındalı-

ğı boyutunun algılanan kalite boyutu üzerinde, algılanan kalite ve marka sadakati 

boyutunun genel marka değeri boyutu üzerinde olumlu etkileri olduğu tespit edil-

miştir.  Bu araştırma kapsamında araştırılan diğer bir konu da, Balçova Termal 

Tesisleri'nde konaklayan yerli ve yabancı turistlerin tüketici temelli marka değeri 

boyutları algıları arasında farklılık olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırma 

sonucunda yerli ve yabancı turistlerin algıları arasında anlamlı bir farklılık olmadı-

ğı ortaya çıkmıştır.  

Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde araştırma-

nın problemi, amacı, önemi, varsayımları, sınırlılıkları ve çalışmada geçen tanımlar 

verilmiştir. İkinci bölüm, kuramsal çerçeve ile ilgili araştırmaların ele alındığı ilgili 

alan yazını bölümüdür. Dört alt başlıktan oluşan kuramsal çerçeve kısmında; mar-

kalaşma kavramı ve kapsamı, müşteri temelli marka değeri, termal turizm ve ter-

mal turizmde markalaşma ve Balçova Termal Destinasyonunun yapısal analizi 

incelenmiştir. İlgili araştırmalar kısmında ise, konu ile ilgili daha önce yapılan araş-

tırmalara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde araştırmanın modeli, evreni ve örnek-

lemi, veri toplama aracı ve tekniği ile araştırma verilerinin analizine ilişkin bilgile-

re yer verilmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümü, elde edilen verilerin istatistiksel 

yöntemlerle test edildiği ve ortaya çıkan araştırma bulgularının yorumlandığı bö-

lümdür. Beşinci ve son bölümde ise, araştırma bulgularından hareketle sonuçlar 

değerlendirilmiş ve farklı kesimlere çeşitli öneriler sunulmuştur.  

Anahtar sözcükler: Marka, müşteri temelli marka değeri, marka algısı, termal tu-

rizm işletmeleri, turist, Balçova.  
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ÖZ 

Tüketici doyumu ve tüketici sadakati kavramlarının, otel işletmelerinin başarısın-

daki önemlerini dikkate alan pek çok çalışmada, işletmelerin özniteliklerinin do-

yum ve sadakat üzerine etkisi araştırılmıştır (Matzler ve Pechlaner 2001; Qu, Ryan 

ve Chu 2001; O'Neill, Mattila ve Xiao 2006; Shanka ve Taylor, 2004; Sim, Mak ve 

Jones 2006). Buna rağmen, kullanım alanı hızla artan ve hizmet işletmelerinde de 

önemli bir öznitelik haline gelen teknolojik uygulamaların otel işletmelerinde tüke-

tici doyumu, sadakat ve tekrar ziyaretler üzerinde ne düzeyde etki yaptığı az sayı-

da araştırmanın konusu olmuştur. Fornell (1992)’in çalışmasında, tüketici doyu-

munun ağızdan ağza iletişime ve tüketimin tekrarlanmasına neden olduğu ileri 

sürülmüştür. Kotler (1991:17) da, yüksek tüketici doyumunun çoğunlukla gelecek 

dönem karlılığını belirleyen önemli bir unsur olduğunu belirtmiştir. Bütün bunla-

rın neticesinde, tüketici doyumu işletmelerin hizmet performansını belirleyen 

önemli bir unsur olarak kabul edilmeye başlanmıştır (Buzzell ve Gale 1987).  
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Değişen hizmet anlayışı, tüketici ihtiyaç ve istekleri ve teknolojik gelişmeler neti-

cesinde, otel öznitelikleri de zaman içerisinde bu gelişmelerin etkisinde şekillen-

mektedir. Konaklama ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlayan temel öznitelik-

lerin haricinde, teknoloji kullanımı ile yeni hizmetlerin ve ürünlerin geliştirilmesi 

ve bu sayede rekabet üstünlüğü sağlanması önem kazanmaya başlamıştır. Bu du-

rum, özellikle teknoloji kullanımı ile geliştirilen yeni otel özniteliklerinin, ziyaretçi-

lerin doyum düzeyine etkisinin araştırılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu ne-

denle, temel olarak çalışmanın amacı, ziyaretçilerin otel işletmelerinin temel ve 

ikincil özniteliklerinde yaşadıkları doyum, sadakat ve bunun sonucunda geliştir-

dikleri ağızdan ağza iletişim ve yeniden satınalma eğilim seviyelerini belirlemektir.  

Bu amaç çerçevesinde, konu ile ilgili literatür taramasını takiben, Amerika Birleşik 

Devletleri’nde birincil veri toplama aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada veri topla-

ma süreci öncesindeki son 12 ay içerisinde otel işletmelerinde konaklama yapmış 

kişiler, hedeflenen evreni oluşturmuştur. Literatüre bağlı kalınarak geliştirilen ve 

otel işletmelerinde tüketici doyumu, sadakati, ağızdan ağza iletişim ve tekrar ziya-

retler konusunda sorular içeren ölçek, internet ortamında yayınlanmak üzere ha-

zırlanmış ve Rent-A-List işletmesinden rastgele seçilmiş 20.000 e-posta adresine 

ulaşım hizmeti satın alınarak örneklem grubuna ulaştırılmıştır. Geri dönüşü yapı-

lan ve analize uygun 635 anket üzerinden elde edilen bulgular SPSS 22.0 ve AMOS 

18.0 veri analizi programları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular 

sonucunda, otel işletmelerinde özniteliklerin tüketici doyumuna etkisinden yola 

çıkarak, öncelikle literatürde kullanıldığı şekliyle “doyum” kavramı irdelenmiştir. 

Bu irdeleme sonucunda, doyum kavramını kapsadığı düşünülen “doyumsu” kav-

ramı önerisi yapılarak, tüketici doyumunu ölçmeye yönelik de “Doyumsu Radarı” 

Model önerisinde bulunulmuştur.  

Anahtar sözcükler: Doyum, sadakat, ağızdan ağza iletişim, yeniden satın alma eği-

limi, doyumsu, doyumsu radarı. 
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ÖZ 

Turizm son yıllarda dünyanın en hızlı büyüyen ve diğer sektörlerle bağlantıların-

dan dolayı ekonomiye katkıları açısından öne çıkan sektörlerden birisidir. Ancak 

bazı çalışmalarda ekonomik sızıntılar nedeniyle gelişmekte olan bölgelerin turiz-

min yarattığı avantajların tamamını elde etmede başarısız olduğu tespit edilmiştir. 

Ekonomik sızıntı, turizmin yarattığı döviz kazancının turist alan bölgede kalmayıp, 

turist yaratan ülkede veya diğer yabancı firmaların elinde kalması ile ortaya çık-

maktadır. Sızıntıların temel nedenleri ithal girdi kullanımı, tesis sahipliğinde veya 

aracı kuruluşlarda yabancı sermaye baskınlığı ve yabancı işgücü istihdamıdır. 

Literatürde Türkiye için turizmin diğer sektörlerle olan bağlantılarını ve ortaya 

çıkan ekonomik sızıntıları araştıran girdi-çıktı tabloları kullanılarak yapılmış bir-

kaç makro çalışma söz konusu iken mikro düzeyde yapılmış herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışmada, literatürdeki mikro düzeydeki araştır-
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ma eksikliğini gidermek amacıyla Muğla ilinin Marmaris ilçesinde faaliyet göster-

mekte olan 4 ve 5 yıldızlı oteller ve tatil köylerinde otel düzeyinde araştırma ya-

pılmıştır. Kapsama giren 52 tesisten 33’ünün üst düzey yöneticileri ile yüz yüze 

derinlemesine görüşmeler ve anket tekniği yoluyla veri toplanmıştır. Veri toplanan 

tesislerin Marmaris yatak kapasitesi içindeki payı % 52 olarak hesaplanmaktadır. 

Otellerin geri bağlantıları kapsamında girdi temin ettiği sektörleri dayanıksız ve 

dayanıklı sektörler olmak üzere iki ana başlık altında değerlendirmek mümkündür. 

Dayanıksız ürün gruplarından balık, sebze ve meyve, baharat ve sos ürünleri, alkol-

lü ve alkolsüz içeceklerde ithalat yapıldığı tespit edilmiştir. Bunlara yönelik yapılan 

ithalat harcamaları dayanıksız ürün harcamalarının            % 7’sine denk düşmek-

tedir. Dayanıklı ürün gruplarından endüstriyel beyaz eşya, mobilya, yapı ve deko-

rasyon ürünlerinde ithalat yapıldığı tespit edilmiştir. Bu ürünlerde ürün yenileme 

sürelerinin farklılaşması, satın alma miktar ve tutarlarının tespitine ve toplulaştı-

rılmasına imkan tanımadığından bu grupta ithal harcama payı hesaplanmamıştır. 

İthal girdi kullanılan dayanıksız ve dayanıklı ürün gruplarında ithal etme nedenleri 

ürün grubuna göre farklılık göstermektedir.  

Alan araştırmasında toplam 7 (niteliksiz) yabancının istihdam edildiği tespit edil-

miştir. Dolayısıyla ortaya çıkan ekonomik sızıntının boyutunun pek fazla olmadığı 

söylenebilir. Yabancı sermaye payı yoluyla ortaya çıkan ekonomik sızıntılar kap-

samında, tesislerde yabancı sermaye payına rastlanmazken, aracı kuruluşlarda 

yabancı tur operatörlerinin baskın olduğu ve turist harcamalarının % 45’inin ülke-

ye dahi girmeden sızıntıya uğradığı tespit edilmiştir. Genel anlamda ekonomik 

sızıntıların ana kaynağı olarak ithal girdi kullanımı ve tur operatörlerinin baskınlı-

ğı ortaya çıkmıştır.  

Ayrıca bu çalışmada, araştırma kapsamında elde edilen veriler yardımıyla Marma-

ris geneli için toplam istihdam, ücret, gelir ve ithalat gibi ana değişkenler açısından 

otelcilik sektörünün ekonomik etkisi çarpan analizi yardımı ile tahmin edilmiştir. 

Bu doğrultuda, toplam istihdamın 5.978 kişi, ücret ödemelerinin aylık olarak top-

lam 7,83 milyon TL olduğu, otellerin sezonluk olarak 848,45 milyon TL gelir elde 

ettikleri, 6,88 milyon TL ithalat harcaması yaptıkları ve 792,6 milyon TL’lik turist 

harcamasının kaynağında Türkiye’ye dahi girmeden kesintiye uğradığı tahmin 

edilmektedir. Özetle otelcilik sektörünün Marmaris ekonomisi için oldukça önemli 

bir ekonomik katkı yarattığı, ithal girdi kullanımı ve yabancı tur operatörlerinin 

baskınlığının azaltılmasıyla da bu katkının daha da yükseltilebileceği söylenebilir. 

Anahtar sözcükler: Turizmde geri bağlantılar, ekonomik sızıntılar, Marmaris otelci-

lik endüstrisi.  
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ÖZ 

Günümüz bilim dünyasında bir bilim dalının farklı disiplinleri görmezden gelerek 

çalışma yapması, bir tür “sırça köşk” olarak kabul edilmekte ise de, Türkiye'de, 

özellikle sosyal bilimler alanında, disiplinler arasında  arzulanan işbirliğinin kuv-

vetli olduğunu söylemek mümkün değildir. Sıkı bir ilişki içinde olması gereken halk 

bilimi ve turizm disiplinleri de bu durumdan etkilenmekte ve birbirlerine uzak 

durmaktadır.  

İki disiplin arasındaki mesafeli duruşun 2003 yılından sonra kapanmaya başladığı 

iddia edilebilir. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün  (UNESCO) 

2003 yılında 'Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi' adlı ulusla-

rarası sözleşmeyi kabul etmesi ile birlikte, hem halk biliminin araştırma alanlarına 

giren konuların turizm hareketleri içinde kendine daha fazla yer bulmaya başladı-

ğı, hem de halk bilimcilerin turizm alanına daha fazla ilgi duymaya başladıkları 

gözlemlenmektedir. Artan ilginin bir göstergesi olarak, araştırmamız, Ege Üniversi-

tesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nde Türk Halk Bilimi Anabilim Dalında, 



VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi 

 

352 

"Halk Kültürü Ürünlerinin Turizmde Kullanımı: Doğu Karadeniz Örneği” adlı dok-

tora tezi olarak hazırlanmıştır.  

Araştırmanın temel amacı, halk bilimi inceleme kuram ve yöntemlerinden İc-

ra/Bağlam Merkezli Kuram ve Yöntemler' ile turizm hareketlerinin, özellikle de 

paket turların incelenmesi, böylelikle, halk kültürü ürünlerinin paket turların hangi 

aşamalarında, ne şekilde ve ne amaçlarla kullanıldığını tespit edilmesidir. Bu amaç-

la, yaklaşık on yıl boyunca tur rehberi olarak görev yaptığımız Doğu Karadeniz 

Bölgesi inceleme alanı olarak seçilmiş ve halk biliminin inceleme alanına giren 

Doğu Karadeniz halk kültürü ürünlerinin, bölge turizm hareketleri içinde kendile-

rine ne şekilde yer bulabildiği araştırılmıştır.  

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

kullanılmış; görüşmeler, araştırma sahası içinde faaliyet gösteren ve bölgenin halk 

kültürü ürünlerini turistlere sunan kişi ve işletme sahipleri ile gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde, “Kültür Turizmi” ve “Kül-

tür Ekonomisi” kavramları tanıtılmış, kültür turizminin ham maddesi olarak nite-

lendirilebilecek halk kültürünün turizm ile ilişkisi, bu ilişkinin halkbilimcilerin 

gündemine gelmesi ikincil veriden yararlanılarak incelenmiş ve halk kültürü ürün-

lerinin bir varış noktasında turistik amaçlı olarak kullanımının planlanabilmesi 

için, turizmin icra/bağlam alanları dikkate alınarak hangi alanlarda ve ne şekilde 

kullanılabileceğine dair bir öneri getirilmiştir. İkinci bölüm, Doğu Karadeniz Bölge-

si'nin ve bölgedeki turizm hareketlerinin tanıtılmasına ayrılmıştır.   

Üçüncü bölümde, araştırma sahasının halk kültürü ürünleri “Sözlü Gelenekler ve 

Anlatımlar”, “Gösteri Sanatları”, “Doğa ve Evrenle İlgili Uygulamalar”, “Toplumsal 

Uygulamalar, Ritüeller” ve “El Sanatları” olmak üzere beş başlık halinde incelenmiş, 

başlıkların kapsadığı kültürel değerlerin, günümüzde Doğu Karadeniz turizminde 

nasıl kullanıldığı, görüşmelerden elde edilen bilgilerle tespit edilmiş ve daha etkin 

bir biçimde nasıl kullanılabileceği konusunda öneriler getirilmiştir.  

Araştırma sonunda, Doğu Karadeniz halk kültürü ürünlerinin turizmde en yoğun 

kullanıldıkları bağlamların, ‘Turist Rehberlerinin Anlatımları’, ‘Oteller’, ‘Restoran-

lar’ ve ‘Turistik Ürün Satan Mağazalar’ olduğu tespit edilmiştir. Kültürel değerlerin 

kullanımının bu alanlara sıkışmasının nedeninin, sayılan bağlamlardan farklı bir 

kullanımı alanının var olmamasından veya yeterli derecede kullanılamamasından 

kaynaklandığı değerlendirilmiş ve halk kültürü ürünlerinin turizmde kullanılabile-

ceği farklı alanları da kapsayan genel bir çerçeve denemesi olarak, ‘Tanıtım’, ‘Mü-

zeler’, ‘Çevre Düzenlemeleri’, ‘Turistik İşletmeler’, ‘Hediyelik Eşya Sektörü’ ve ‘Çalı-

şanların Eğitimi’ başlıkları önerilmiştir.    

Anahtar sözcükler: Turizm, folklor, halk kültürü, SOKÜM, Doğu Karadeniz  



VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi:  353-354,  
28 Nisan – 01 Mayıs 2016, Avanos, Nevşehir 

   Bütün hakları saklıdır 
ISBN: 978-605-65762-2-5  

 

 

Yerel Gastronomik Ürünlerin Turizmde Kullanılmasını  
Etkileyen Faktörler 

 

 

 
Doktora Tezi 

 
 
 

Oğuz NEBİOĞLU 
Akdeniz Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı 

E-posta: oguznebioglu@akdeniz.edu.tr  
 
 
 

Danışman:   
Doç. Dr. Bahattin ÖZDEMİR 

Akdeniz Üniversitesi 
 
 
 
 

Tamamlanma tarihi: 25.03.2016 

 

 

ÖZ 

Araştırmanın amacı yerel gastronomik ürünlerin turizmde kullanılmasını etkileyen 

faktörlerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu bağlamda yerel yemeklerin restoranlarda 

sunulmasını etkileyen faktörlerin neler olduğu konusuna açıklık getirilmeye çalı-

şılmıştır. Araştırma deniz, kum, güneş turizminin yoğun olarak görüldüğü Alan-

ya’da gerçekleştirilmiştir. Araştırma amacı doğrultusunda araştırma soruları aşa-

ğıda yer almaktadır; 

 Alanya için yerel bir mutfaktan bahsetmek mümkün müdür? 

 Alanya mutfağı restoranlarda ne dereceye kadar sunulmaktadır? 

 Alanya mutfağına ait yemeklerin restoranlarda sunulmasını etkileyen fak-

törler nelerdir? 

Araştırma soruları nitel araştırma deseni tercih edilerek cevaplanmaya çalışılmış-

tır. Bu bağlamda öncelikle ilk araştırma sorusuna yanıt aramak için Alanya ile ilgili 

kitap, makale, bildiri gibi dokümanlar taranmış, web sayfaları incelenmiş ve Alanya 
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yerel mutfağını karakterize eden özellikler tanımlanmaya çalışılmıştır. Sonrasında 

ikinci araştırma sorusuna yanıt aramak amacıyla Alanya mutfağına ait yerel ye-

meklerin restoranlarda yer alıp almadığını tespit etmek için restoranların menü 

kartları içerik analizine tabi tutulmuştur. Son araştırma sorusunu yanıtlamak için 

ise öncelikle biri yerel halk (11 kişi) bir diğeri de restoran işletmecileri (5 kişi) 

olmak üzere iki odak grup toplantısı düzenlenmiş, toplantı bulguları yardımıyla 

görüşme formu hazırlanmış ve Alanya’da faaliyet gösteren restoranların yönetici-

leri (26 kişi) ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular üç ana kategoriye ayrılmıştır. Bu kate-

goriler sırasıyla gastronomik kimlik, engelleyici faktörler ve kolaylaştırıcı faktörler 

olarak adlandırılmıştır. Gastronomik kimlik kategorisinin altında yerel yemekler, 

yerel karakter kazanan yemekler, gelenekler, çevre ve kültür bulunmaktadır. En-

gelleyici faktörler yerel yemeklerin nitelikleri, işgörenlerin nitelikleri, maliyet kay-

gısı, erişilebilirlik, mevsimsellik, üretim ve sunumdaki hatalar, turistlerin yemek 

yeme davranışlarına ilişkin inanışlar, yerel halkın yemek yeme davranışları, dona-

nım ve ekipman ihtiyacı olarak adlandırılmıştır. Kolaylaştırıcı faktörler ise küresel 

ve turistik ilgi, maliyet, turizm stratejisi, turistlerin yemek yeme davranışlarına 

ilişkin inanışlar ve başarılı örnekler olarak adlandırılmıştır.  

Sonuç olarak araştırmanın gastronomik kimliğe göre yerel mutfağın nasıl şekillen-

diği, yerel yiyecek ve yerel yemek arasındaki farkı kavramsal olarak açıkladığı ve 

yerel yemeklerin restoranlarda yer almasında nelerin etkili olduğunu ortaya çıka-

rarak alanyazına katkıda bulunduğu ifade edilebilir. 

Anahtar sözcükler: Gastronomi, turizm, yerel yemek, restoran, nitel araştırma, 

Alanya. 
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ÖZ 

Psikolojik sözleşme işgörenlerin istihdam ilişkisine dair yazılı iş sözleşmelerinde 

yer almayan, üstü kapalı ve tartışılmayan inançlarını kapsamaktadır. Psikolojik 

sözleşme kavramının her yönü ile anlaşılması hem işgörenleri olumlu tutumlara 

yönelten unsurların ortaya çıkarılması hem de işveren ile işgören arasında dengeli 

ve uyumlu bir ilişkinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Psikolo-

jik sözleşme kavramı 1980’li yıllardan bu yana örgütsel araştırmalarda sıkça kulla-

nılmasına rağmen, turizm alanındaki çalışmalarda kavramın ihmal edildiği ve tu-

rizm sektörü çalışanlarının psikolojik sözleşme algılarının belirlenmesine yönelik 

çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. 

Bu tez çalışmasında otel işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşmelerinin hangi 

beklenti ve yükümlülüklerden oluştuğunun belirlenmesi ve psikolojik sözleşme 

algılarının işgörenlerin iş tatmini, duygusal bağlılık, tükenmişlik ve işten ayrılma 
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niyeti tutumları üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştır-

mada kullanılan verilerin elde edilmesinde hem nitel hem nicel tekniklerden yarar-

lanılmıştır. İlk olarak otel işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşmelerinin hangi 

unsurlardan oluştuğunun belirlenmesi amacıyla işgörenler ile yüzyüze görüşme 

yapılmıştır. Daha sonra görüşmelerde elde edilen verilerin analiz edilmesi ile otel 

işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşme algılarının belirlenmesine yönelik tu-

tum ölçeği geliştirilerek Antalya ilinde bulunan beş yıldızlı otel işletmelerinde çalı-

şan 440 işgörene anket uygulanmıştır. 

Çalışma sonuçları otel işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşmelerinde yer alan 

beklenti ve yükümlülüklerin işverenleri tarafından karşılanmadığı yönünde bulgu-

lar sunmakla birlikte, psikolojik sözleşme algısının işgörenlerin işe yönelik tutum-

ları üzerinde önemli etkilerinin olduğunu göstermektedir. Bu çalışma özellikle 

insan kaynakları politikalarının belirlenmesinde sektördeki yöneticilere yol göste-

rici olması açısından, istihdam ilişkisine dair psikolojik sözleşmeler ve turizm ala-

nında çalışmakta olan işgörenlerin tutumları ile ilgili önemli bulgular sunmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Psikolojik sözleşme, iş tatmini, duygusal bağlılık, tükenmişlik, 

işten ayrılma niyeti. 
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ÖZ 

Çalışma, turizm sektöründe hayvanların metalaştırıldığı alanları ortaya koyarak, 

eleştirel bir tahlil yapmaktadır. Çalışmanın amacı, turizm sektöründe hayvanların 

metalaştırılmasına karşı çıkarak mevcut durumun bir eleştirisini yapmak ve 

turizmin ahlaki sorumluluğunu tartışmaya açarak, öneriler geliştirmektir. Bu tür 

bir çalışma, Türkiye’de turizm yazınında bulunmamakta olup, bu yönüyle ilk olma 

özelliğini taşımaktadır. 

Sözleşmeci etik, deontolojik etik, teleolojik etik ve erdem etiği olmak üzere dört 

temel felsefi kuram üzerinde şekillenen çalışmanın ana çerçevesini ise Marx’ın 

Meta üretiminin eleştirel tahlili oluşturmaktadır. Güncel hayvan etiği tartışmaları 

içerisinde önemli bir yer tutan Peter Singer, Tom Regan ve Gary Francione’nin 

kuramları irdelenerek, karşılaştırmalı bir değerlendirme de yapılmaktadır. 

Buradan hareketle, turizmin hem arz hem de talep boyutunda hayvanlara yönelik 

nasıl bir ahlaki sorumluluğa sahip olması gerektiği üzerinde durulmaktadır. 
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Çalışmanın araştırma kısmında ise, Türkiye’de yer alan hayvan odaklı turizm 

işletmelerinin yöneticileri ile yapılan görüşmelerin ve söz konusu işletmelere gelen 

ziyaretçilere uygulanan anketlerin sonuçlarına yer verilmektedir. Toplam 17 

işletme yöneticisinden yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla veriler elde 

edilmiş, ziyaretçilerden de toplam 388 geçerli anket formu toplanmıştır.  

Elde edilen anket verileri neticesinde hayvan odaklı turizm işletmelerini ziyaret 

edenlerin genellikle evli, 18 yaşından küçük bir ya da birden fazla çocuğu olan, 

eğitim ve gelir seviyesi yüksek kişiler olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte 

ziyaretçiler kendilerini daha çok ekosentrik olarak ifade etseler de, hayvan odaklı 

çekiciliklere katılım amaçlarını “doğa turizmine bir alternatif”, “eğitim aracı” ve 

“aile odaklı deneyim” şeklinde belirterek antroposentrik bir duruş ortaya 

koymaktadırlar. Hayvan odaklı turizm işletmesi yöneticileri ile yapılan 

görüşmelerden elde edilen verilerde de, işletmelerin genel olarak hayvanlara 

yönelik ahlaki sorumluluktan ve etik kaygıdan uzak oldukları sonucuna varılmıştır.  

Ortaya konulan YEM modeli ile ziyaretçilerin hayvan odaklı turizm işletmelerini 

kabul edilebilir bulma ve ziyaret etme niyetlerinin pozitif yönde olduğu, ancak 

hayvanların çıkarları ve bulundukları ortam dikkate alındığında ziyaretçilerin de 

etik kaygılardan uzak olduğu tespit edilmiştir. Bu durum turizm sektörünün hem 

arz hem de talep açısından hayvanlara dair ahlaki sorumluluğunun yetersizliğine 

dikkat çekmekte ve bu tür çalışmaların sayısının artması gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. 

Anahtar sözcükler: Turizm, metalaştırılmış hayvanlar, hayvan etiği, turizm – hay-

van etiği ilişkisi. 
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ÖZ 

Küreselleşme sürecinin etkileri, tüm dünyada ekonomik, kültürel, siyasi ve top-

lumsal alanlarda hissedilmektedir. Bütün yaşam çevrelerini etkisi altına alan küre-

selleşme, yeni değişim hareketleri ve tepkilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Bu değişim hareketlerinden bir tanesi de, 1989 yılında Yavaş Yemek ile başlayan 

Yavaş Şehir hareketidir. 

Yavaş şehir kavramı ile turizm sektörü arasında özellikle sürdürülebilir yaşam ve 

sürdürülebilir turizm açısından yakın bir ilişki bulunmaktadır. Ancak turizm yazı-

nında bu iki kavram arasındaki ilişkiyi ele alan yeterli sayıda çalışmanın bulun-

maması nedeniyle, bu çalışmanın amaçları; yavaş şehir olgusunun, turistler için 

tatil seçiminde ne ölçüde bir motivasyon kaynağı olduğunu araştırmak; yavaş şehir 

olgusunun, turistlerin tatil deneyimini nasıl etkilediğini araştırmak; yavaş şehir 

olgusunun, yerel halkın kentsel yaşam kalitesi üzerindeki etkisini araştırmak ve 

son olarak, yavaş şehir akımının bir turizm destinasyonu olarak o şehir üzerindeki 

gözlemlenen olası etkileri de incelemektir. 

mailto:yesimcosar@hotmail.com
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Araştırmanın amacı doğrultusunda araştırma yöntemi olarak, nitel araştırma yön-

temi kullanılmıştır. Görüşmeler İzmir’in Seferihisar ilçesinde yaşayan halk (22 

kişi), burada hizmet veren turizm işletmeleri ve destekleyici işletmelerin sahipleri 

ya da yöneticileri (24 kişi), Seferihisar’a tatil amacı ile gelen turistler (26 kişi) ve 

Seferihisar Belediye Başkanı ile gerçekleştirilmiştir. Dört farklı gruptan elden edi-

len veriler ışığında analiz yapılarak, yavaş şehir olgusunun turist davranışları üze-

rindeki etkileri gözden geçirilmiştir. Yavaş Şehir uygulamasının, ihtiyaçların ortaya 

çıkması ya da farkına varılması, bilgi toplanması, farklı seçenekler arasından birisi 

üzerinde tercih eğilimi, deneyim ve deneyim sonrası aşamada ortaya çıkardığı 

sonuçlara yer verilmiştir. Sonrasında, farklı kriterler açısından yerel halkın kentsel 

yaşam kalitesi algısına yönelik ortaya çıkardığı sonuçlar ele alınmıştır.  

Tüketici davranışları açısından; yavaş şehir, turist ihtiyaçlarının ortaya çıkmasında 

çok etkili olmadığı görülmüştür. Gidilecek destinasyonun yavaş şehrin parçası olup 

olmaması turistler açısından önemli görülmemektedir. Gerek medyadan gerekse 

arkadaş çevresi ile kendi kişisel deneyimlerinden sonra yavaş şehir hakkında bilgi 

sahibi olmaya başlandığı görülmektedir. Deneyim aşamasında ise, turistlerin Se-

ferhisar’da geçirdikleri tatil ile ilgili olarak turistlerin olumlu ve olumsuz anlamda 

bazı gözlemler yaptıkları görülmektedir. Son aşamada ise, turistlerin gelecekle 

ilgili tatil planlarında yavaş şehir olmanın bir avantaj olacağı konusunda görüş 

bildirdikleri görülmektedir.  

Yavaş şehir olgusunun, yerel halkın kentsel yaşam kalitesi üzerindeki etkisi araştı-

rıldığında; kentsel yaşam kalitesi ile ilgili gözlemlenen olumlu eğilimler arasında, 

yeni istihdam alanlarının yaratılması, çevre düzenlemesi, doğal yaşamın korunma-

sı, planlı yapılaşma, sessizlik, mevcut gelenek-göreneklerinden oluşan kültürel 

değerlerin korunması, düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerde görülen artış 

sayılabilir. Bunun yanı sıra kentsel yaşam kalitesi ile ilgili bazı olumsuzlukların da 

ele alındığı görülmektedir. Çalışmanın en son aşaması olarak da, uygulamaya dö-

nük bazı önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Yavaş şehir (cittaslow), sürdürülebilir turizm, destinasyon yö-

netimi, kentsel yaşam kalitesi, turist davranışları, yerel halk.  
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ÖZ 

Bir ülkenin ziyaret edilmesinin birçok nedeni vardır. Bu nedenler genel olarak 

turizm, yatırım, eğitim ve ticaret gibi genel başlıklar altında toplansa da; kişi ba-

zında değerlendirildiğinde bu nedenlerin oldukça çeşitlilik gösterdiği bilinmekte-

dir. Ancak ülkelerin ziyaret edilmeleri için kişisel ziyaret nedeni tek başına bir 

belirleyici olamamaktadır. Bu sebeplerin yanında bir de ziyaret edilmek istenen 

ülkenin imajı ön plana çıkmaktadır. Çünkü herhangi bir sebeple bir ülkenin ziyaret 

edilme sıklığını artıran veya ülkenin uluslararası bir mecrada olumlu değerlendi-

rilmesini sağlayan temel unsur imajdır. 

Bu araştırmadaki temel amaç etnik restoran imajı ile etnik mutfak imajı arasındaki 

ilişkiyi belirlemek ve daha sonrasında ise bu iki etnik olgunun ait oldukları ülkenin 

imajına ve ülkenin ziyaret edilme niyetine etkilerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç 

doğrultusunda etnik restoran imajını oluşturan alt boyutlar ile etnik mutfak imajı-

nı oluşturan alt boyutlar arasındaki ilişki incelenecek ve bunların her bir boyutu-

nun etnik mutfak ve etnik restoran imajına katkıları belirlenecektir. Araştırmanın 
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diğer amaçlarından biri de etnik unsurların ait oldukları menşe ülkesine ve ülkenin 

ziyaret edilmesine katkılarını ortaya koymaktır. Ayrıca ülkeye yönelik bilişsel imaj 

ile duyuşsal imaj arasındaki ilişkiyi belirlemek ve her iki boyutun da ayrı ayrı ziya-

ret niyeti üzerindeki etkilerini belirlemek de amaçlar arasındadır. 

Anahtar sözcükler: İmaj, ülke imajı, menşe ülke imajı, etnik restoran imajı, etnik 

mutfak imajı, Türk restoranı, Türk mutfağı, ülkeyi ziyaret etme niyeti.  
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ÖZ 

Modern kimlik, içerisinde bulunulan karmaşık çevre ve bunun sunmuş olduğu 

farklı deneyim fırsatları bağlamında birden fazla karakteri içermektedir (Wurgaft, 

1995: 84). Bu kapsamda paylaşılmayan çevre1 dâhilinde gerçekleştirilen deneyim-

lere olan ihtiyacın artması bir gereklilik olarak ön plana çıkmaktadır. Tutarlı bir 

kimlik oluşumunda yerelliğin giderek arka planda kaldığı yirmi birinci yüzyılda, 

insanların küresel çevre ile etkileşime geçmesi benlik algıları2 için belirgin düzeyde 

ödüllendirici bir faaliyet olmaktadır. Özellikle sosyal ve fiziksel çevreye (topluma 

ve doğaya) karşı belirli seviyede yabancılaşmış bireylerin (Aydoğdu, 2004) dünya-

yı daha somut bir şekilde algılayabilmeleri için kimlik gelişimini destekleyerek 

yabancılaşmanın önüne geçilmesi hususunda katkı sağlayabilecek enstrümanlar-

dan faydalanmaları, kişilerin gerek kendilerini tanımlayarak diğer kişi ve gruplar 

                                                                                 
1 İnsanları birbirinden farklılaştıran temel iki unsur gen ve çevre (paylaşılan ve paylaşılmayan çevre) 
olarak ifade edilmektedir (Loehlin, 1992). Çevresel faktörler; rutin ve rutine yakın boyutta etkileşime 
geçilen çevre niteliğindeki paylaşılan çevre ile rutin-dışı etkileşimde bulunulan paylaşılmayan çevre 
olarak ikiye ayrılmaktadır. 
2 Kişi tutum ve duygularının belirsizlik arz etmesi durumunda, kendi davranışlarını ve bu davranışların 
gerçekleştiği durumu gözlemleyerek çıkarımlar yapması, benlik algısı kuramınca ileri sürülmektedir 
(Aronson ve diğ., 2012: 263). 
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arasında konumlandırmaları gerekse dünya üzerindeki yerlerini belirlemeleri 

konusunda katkı sağlayacaktır (Desforges, 2000: 929; Tacoğlu ve diğ., 2012: 1947). 

Paylaşılan çevreye kıyasla paylaşılmayan çevre ile olan etkileşim süresince elde 

edilmesi muhtemel psiko-öznel çıktıların yabancılaşmanın önüne geçilmesine yö-

nelik yüksek düzeyde marjinal fayda sağlama potansiyeli turistik faaliyetlerin bu 

konudaki önemini akla getirmektedir. Nitekim turistik faaliyetlerin, insanlara söz 

konusu paylaşılmayan çevre olanakları sunarak, çeşitlilik arz eden deneyimler 

edinilmesi aracılığı ile kimlik gelişimine kapsamlı bir şekilde katkı sağlayabileceği-

ni ifade etmek mümkündür. 

Araştırmada geçici bir yer değiştirme hareketi olan turizm faaliyetleri kapsamında 

edinilen turistik deneyimlerin, görece kalıcı olarak nitelendirilebilecek olan kimlik 

(kimlik gelişimi) üzerindeki etkisinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Az sayı-

da çalışmanın turistik deneyimlerin, turist için ne anlam ifade ettiğine odaklanmış 

olması (Desforges, 2000) ve araştırmanın, konuya ilişkin daha önce yapılmış olan 

ulusal ve uluslararası çalışmalara nazaran daha kapsayıcı bir şekilde tasarlanması 

araştırmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. 

Araştırma kapsamında ergenlik sonrasında kimliğin önemli ölçüde gelişim göster-

diği beliren yetişkinlik (18-25 yaş) dönemi temel alınarak örneklemin sınırlandı-

rılması düşünülmektedir. Buna ek olarak öğrenmeden ziyade dinlenme-eğlenme 

deneyimine odaklanan hedonik turistlere nazaran destinasyondaki somut unsurlar 

kökenli soyut unsurlar ile derinlemesine entegre olmaya çalışarak çevre ile etkile-

şim düzeylerini yükselten araştırmacı turistlerin örnekleme dâhil edilmesi daha 

uygun görülmektedir. 

Demografik veriler ve diğer katılımcı bilgilerine ek olarak, turist tipolojilerinin 

belirlenmesi ile koruyucu ve yansıtıcı kimlik3 düzeyinin ortaya konulması hususun-

da veri toplama araçlarından anket kullanılması planlanmaktadır. Turistik dene-

yimlerin kimlik gelişimi üzerindeki etkisinin belirlenebilmesi amacıyla katılımcı-

lardan derinlemesine bilgi elde edilmesini mümkün kılan söylem analizi yapılması 

düşünülmektedir. 

Araştırmanın sonucunda turistik deneyimlerin kimlik gelişimi üzerinde ne düzey-

de etkili olduğunun ortaya konulması beklenmektedir. 

Anahtar sözcükler: Turizm, turistik deneyim, kimlik, kimlik gelişimi, paylaşılmayan 

çevre. 

                                                                                 
3 Koruyucu kimliğe (defence identity) kıyasla yansıtıcı kimlik (project identity) düzeyi yüksek olan kişile-
rin paylaşılmayan çevre ile etkileşimlerinde kimlik gelişimlerini daha fazla destekleyebilecekleri belir-
tilmektedir (kimlik bağlamında koruma; turistik deneyimlerin etkisine karşı kimliğini koruma davranışı 
-koruyucu turist- ve yansıtma; turistik deneyimlerin etkisini kimliğine yansıtma davranışı -yansıtıcı 
turist-). 
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ÖZ  

Turizm,  bugünlerde kalkınmakta olan ülkeler için yerel kalkınmayı da hızlandıran 

ve bölgelerarası dengesizliği gideren önemli bir sektör olarak kabul edilmektedir. 

Yerel Kalkınma Yaklaşımı; yerel dinamiklerin harekete geçirilerek, yerel topluluk-

ların fiziki, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda sürdürülebilir kalkınma 

ilkelerine uygun olarak gelişimini sağlamayı hedefler. Avrupa Birliği de turizmi, 

yerel kalkınma farklılıklarını gideren gelişme stratejilerinin lokomotifi olarak gör-

mektedir. Küçük kasabaların turizm fonksiyonunu arttırmak ve çekiciliklerini or-

taya çıkarmak için tasarlanan, yaşamak ve dinlenmek için ideal bir yer özelliği 

gösteren, “Sakin (Yavaş) Şehir” hareketi bu modellerden biridir.  

İtalya’nın Greve, Orvieto, Bra ve Positano’nun belediye başkanları tarafından te-

melleri atılan, geçmişi 1986’ya dayanan ve günümüzde 30 ülkede 195 kente yayı-

lan “Cittaslow Kentler Birliği” sürdürülebilir yerel kalkınmanın somut ve başarılı 

uygulamalarındandır. Sakin Şehir Hareketi’ni yerel kalkınma modeli olarak görüp 

üye olan şehirlerin bu harekete bakış tarzları birbirine göre farklılıklar gösterebil-
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mektedir. Kanada’da bir kentte Cittaslow, kent sakinlerine yemek yapmayı öğret-

mek olarak algılanırken, İtalya’da bir kent için binlerce yıllık tarihi bir kentin Cit-

taslow sertifikasıyla taçlandırılması, Hollanda’da çevre alanında ışık kirliliği ve 

karbon salınımı ile mücadele edilmesi anlamına gelebilmektedir. Dolayısıyla, bazı 

şehirler turizmi geliştirmek için bu harekete katılırken, bazı şehirler çok fazla tu-

rizm ve kalkınma amacı ve beklentisi olmadan, çevreye yönelik kaygıları ve doğaya 

daha yakın olma isteği, kendi halkının daha sağlıklı yaşaması beklentisi için bu 

harekete katılmaktadır.  

Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı, alternatif turizm alanları oluşturmak 

amacıyla sakin şehirleri desteklemekte ve tanıtım garantisi vermektedir. Ancak bu 

gelişimin sağlıklı sürdürülebilmesi için Türkiye’deki sakin şehirlerde yaşayan tu-

rizm paydaşlarının bir kalkınma modeli olarak bu hareketi nasıl anlamlandırdıkları 

önemlidir. Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’de sakin şehirlerde yaşayan yerel 

yöneticiler, işletme yöneticileri, eğitim kurumları ve yerel halktan oluşan turizm 

paydaşlarının bu hareketi nasıl anlamlandırdıkları ve yerel kalkınma açısından ne 

ile ilişkilendirdiklerinin (nasıl algılandıklarının) ortaya konulması, bunların sakin 

şehirler bağlamında karşılaştırmalı olarak analiz edilmesidir.   

Araştırmanın evrenini Türkiye’deki dokuz sakin şehir (Seferihisar, Taraklı, Akyaka, 

Yenipazar, Gökçeada, Yalvaç, Vize, Perşembe, Halfeti) oluşturmaktadır. Nitel araş-

tırma yaklaşımı ile yürütülecek olan çalışmada veriler katılımcı gözlem ve görüşme 

tekniği ile toplanacaktır. Gözlemler sakin şehir standartlarının gelişip gelişmediği-

ni veya uygulamaya konulup konulmadığı üzerinden gerçekleştirilecektir. Görüş-

meler ise bu sakin şehirlerdeki turizm paydaşları ile yarı yapılandırılmış görüşme 

formu ile yapılacaktır. Veri analizinde Saussure’ün gösterge üçgeni analizi kullanı-

lacak, gösteren ve gösterilen arasındaki ilişkiler aracılığıyla ulaşılacak olan göster-

geler yerel kalkınma boyutları ile karşılaştırılacaktır.  

Bu çalışma, Türkiye’de yeni gelişen bir yaklaşım olan Sakin Şehir Hareketi’nin yerel 

kalkınma bağlamında turizm paydaşları açısından sonuçlarını tartışmak, karşılaş-

tırmalı analizde bulunmak, Türkiye’deki sakin şehirlere bütüncül bir bakış açısını 

ortaya koymak ve daha sonraki aday şehirler için önerilerde bulunmak açısından 

önem arz etmektedir.  

Anahtar sözcükler: Yerel kalkınma, sakin şehir, sürdürülebilirlik. 
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ÖZ 

Turizmin, günümüz zaman diliminde sahip olduğu pratikleriyle akademik açıdan 

araştırılmaya, sektör tarafından geliştirilmeye, insanlar tarafından ise temel bir 

ihtiyaç olarak görülmeye başlanmasının nedenlerine bakıldığında “tüketim” veri-

lebilecek cevaplardan biridir. Post-modern zaman içerisinde tüketici davranışları 

hızlıca değişerek, maddi nesnelerden ziyade, bu nesnelerin sağladığı sembolik 

manalar etrafında yeniden anlam kazanmıştır. Tüketim toplumunun bir parçası 

olan bireyin, “tüketiyorum o halde varım” sloganın egemen olduğu bir dönemde 

tükettiği artık nesneler değil, nesnelere yüklenen anlam bütünlüğü olmuştur. Bu 

nedenle, tüketimin klasik tanımı şimdiki zaman tüketimini tanımlamak için yeterli 

olamamaktadır. 

Günümüz şartlarında farklı bir olguya dönüşen tüketimin, turizm açısından geç-

mişten günümüze nasıl gerçekleştirildiği, meydana gelen farklı tüketim pratikleri-

nin göstergeler üzerinden nasıl tüketildiği bu çalışmanın konusu olmuştur. Tu-

rizmde arz-talep yönlü göstergelerin belirlenmesi, tüketicilerin bu göstergeleri 

nasıl yorumladığı ve turizmle sembolik deneyimler edinmeleri çalışmanın temelini 
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oluşturmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, aşağıdaki sorulara cevaplar bu-

labilmektir. Bu sorular: 

1. Tanıtım faaliyetleri Türkiye’yi hangi göstergelerle, nasıl temsil ediyor? 

2. Turistler sunulan göstergeleri nasıl yorumluyor? 

3. Türkiye tarafından turistlere sunulan sembolik tüketim deneyimleri ne-

lerdir? 

Araştırmanın alt amaçları aşağıda yer almaktadır; 

1. Turizmde, tanıtım faaliyetleri uygun işaret sistemlerini kullanarak sembolik 

mesajlar oluşturmaktadır. 

2.  Destinasyonun turiste sunduğu göstergelerle, tanıtım materyallerinde yer 

alan göstergeler birbirleriyle uyumludur. 

3. Tanıtım materyallerinde verilen mesajlarla, turistin algısı aynı yöndedir. 

4.  Turistin çektiği fotoğraflarda yer alan göstergelerle tanıtım materyallerin-

de yer alan göstergeler birbirleriyle ilişkilidir. 

5.  Turistler çektiği fotoğraflarda ortak göstergeler kullanmaktadır. 

6. Turistin çektiği fotoğraflarda yer alan göstergeler, demografik özelliklerine 

göre değişir. 

7.  Latin Amerikalılar için tatil seçiminin sembolik olarak bir anlamı vardır. 

8.  Latin Amerikalı turistler için Türkiye’nin sembolik bir anlamı vardır. 

Araştırmanın çalışma evreni Türkiye’ye gelen Latin Amerikalı turistler olacaktır. 

Bakanlığa göre, yılın ilk 5 ayında Arjantin’den gelen turist sayısı yüzde 85, Brezil-

ya’dan yüzde 43, Kolombiya’dan gelen turist sayısı ise yüzde 89 artmıştır. Latin 

Amerika pazarı, Türkiye açışından nispeten yeni bir pazar olması, Latin turistlerin 

tüketici davranışları üzerine henüz kapsamlı araştırmalar yapılmamış olmasından 

dolayı incelenmeye değer görülmüştür. 

Araştırma, cevaplayıcıların anlayışlarını, sosyal deneyimlerini, tam olarak betimle-

yebilmek için onlarla yakın ilişki kurmayı gerektirmektedir. Bu nedenle, katılımcı 

gözlem ve mülakat yöntemleri kullanıma uygun bulunmuştur. Bazı denenceler  ise 

belge toplama yöntemini gerekli kılmıştır. Veri analizinde ise göstergebilim ve 

içerik analizine başvurulacaktır.  

Göstergebilim Analiz süreci; 

 Verilerin toplanması 
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 Analizin ilişkili öğelerinin belirtilmesi ve bölümlendirilmesi 

 Envanter unsurlarının oluşturulması 

 Dizimsel yapıların analizi yoluyla elemanlar arasındaki ilişkilerin incelen-

mesi 

 Kapsamlı bir sınıflandırma oluşturulması ve bunların birleştirildiği kural-

lar sisteminin açıklanması 

 Yüzey anlamlara nüfuz edilmesi ve altında yatan anlamların ayıklanması 

 Değerlendirme  

Böylece, araştırma ile Türkiye’nin Latin Amerikalı turistlere; tanıtım materyalleri, 

destinasyonun kendisi ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ile sunmuş olduğu 

göstergeler belirlenecek ve bu göstergelerin arz – talep yönlü analizi yapılarak 

destinasyonun gelen turistler nezdinde sembolik bir tüketim deneyimi oluşturup 

oluşturmadığı ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.  

Anahtar sözcükler: Tüketim, gösterge, semiyotik, Latin Amerika turizm pazarı.  
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ÖZ 

Değer kavramı çeşitli yapılar içinde farklı anlamlara bürünen sihirli bir kavramdır. 

Sokrates, haz yaratan şeyin içerisinde değerin bulunduğundan bahsetmektedir. 

Marx ise değeri ele alırken, bir metanın içerisinde bulundurduğu yararlılık özelli-

ğini göz önüne almaktadır. Smith’in değeri, takas üzerinden somutlaştırdığı görül-

mektedir. Değer yaklaşımları dört başlıkta toplanabilir: (A) Tanrıda varlık göster-

diği varsayılan ezeli ve ebedi fikirler ve dogmalar olarak değerler; (B) somut ve 

soyut nesnelerin içinde bulunan değerler; (C) insanın içinde olduğu varsayılan 

“taşınan” değerler; ve (D) eylemler ile eşit olarak değerlendirilen değerlerdir. Tu-

rizm araştırması içerisinde rastlanan değer yaklaşımları arasında: çeşitli turizm 

türlerinin yarattığı sosyal, ekonomik, çevresel değerler; turizm işletmelerinde de-

ğer zinciri araştırmaları; turizm çarpanlarının değeri; turizm ürünlerinin algılanan 

değeri; turizm etkinliklerinde psikolojik değer; turizmde müşteri değeri; turizmde 

rekreatif alanların ve doğal kaynakların ekonomik ve sosyal değeri; turizm ürünle-

rinde değer yaratma; ve turizm işletmelerinde değer yönetimi gibi yaklaşımlar 

bulunmaktadır. Destinasyon değeri ise en geniş anlamı ile bir turizm destinasyo-

nunu, turizm açısından değerli kılan tüm bileşenlerin bir araya gelmesinden olu-
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şur. Tez kapsamında Aristo’nun tümevarım ve Bacon’ın tümdengelim yaklaşımla-

rının bir bileşkesi olan tümevarımcı-tümdengelimci araştırma paradigması temel 

alınmıştır. İki aşamalı karma araştırma sürecinde ilk olarak destinasyon değeri’nin 

temellendirilmiş (grounded) kuramı ortaya koyulacaktır. Temellendirilmiş kuram 

yönteminin seçilmesinin sebebi, bu yöntemin araştırmacının yaratıcılığını ön plana 

çıkarıyor olması ve içerisinde nedenselliğin önem arz ediyor oluşudur. Araştırma-

nın niceliksel kısmının amacı, destinasyon değerini oluşturan unsurların çok dü-

zeyli hiyerarşik bir yapı olarak düzenlenerek birbirleri arasındaki göreceli önem 

derecelerinin ortaya çıkarılmasıdır. Nicel bölüm için ikili karşılaştırmalar yolu ile 

ağırlıklandırma tekniği seçilmiştir. Bunun sebebi bu tekniğin hem tümevarım hem 

de tümdengelim yaklaşımlarını içerisinde barındırıyor olması ve bu özelliğinden 

dolayı çalışmanın niteliksel kısmı ile uyum gösterecek olmasıdır. Araştırmanın 

nitel bölümü için veri toplamak üzere, derinlemesine yüz yüze görüşme tekniği 

kullanılacaktır. Bu teknik ulaşılmak istenen yapıya ilişkin yüksek yoğunluklu veri 

sağlaması sebebiyle uygun bulunmuştur. Görüşmeler için katılımcılar, alanda faali-

yet gösteren bilim insanları ve araştırmacılardan, kamu yöneticilerinden ve STK 

temsilcilerinden oluşacaktır. Görüşmeler veri doyumuna ulaşılana ve veri tekrarı 

baş gösterene kadar tekrarlanacaktır. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış sorular 

kullanılacaktır. Veri analizi aşamasında ilk olarak satır-satır analiz tekniği kullanı-

lacaktır. Daha sonrasında ham veriden ayrılan bu veriler açık kodlamaya tabi tutu-

lacaktır. İki farklı araştırmacının yürüteceği çapraz kodlamalar karşılaştırmaya 

tabi tutularak araştırmanın iç geçerliliği ölçülecek ve ortaya çıkan ihtilaflar bir 

üçüncü araştırmacıya danışılarak nihai karara ulaşılacaktır. Son kodlama aşama-

sında görüşme verileri doküman incelemesi ve ikincil veriler ile karşılaştırmalı 

çapraz kodlamaya tabi tutularak analizlerin inanırlığı ve geçerliği teminat altına 

alınacaktır. Çalışmanın niceliksel kısmında ihtiyaç duyulan verilerin toplanması 

için anket ile veri toplama tekniği kullanılacaktır. Destinasyon değeri unsurları, 

Satty (1980) tarafından geliştirilmiş mutlak sayılar temel ölçeği aracılığı ile ikili 

karşılaştırmalara tabi tutulacaktır. Niceliksel kısım için katılımcılar alanda faaliyet 

gösteren bilim insanları ve araştırmacılardan, kamu yöneticilerinden, alan uzman-

larından ve STK temsilcilerinden oluşacaktır. Toplanan veriler bilgisayar ortamın-

da Excel yazılımı yardımı ile analiz edilecektir. Bahsedilen bu adımların sonucunda 

destinasyon değeri temellendirilerek kuramsallaştırılmış ve destinasyon değerini 

oluşturan unsurların göreceli önem dereceleri belirlenmiş olacaktır. 

Anahtar sözcükler: Değer kavramı, destinasyon değeri, kuramsallaştırma, turizm.  
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ÖZ 

Destinasyon, seyahat edilebilecek yer, varış noktası olarak tanımlanmaktadır. Tü-

ketici temelli destinasyon değeri ise destinasyon ile ilgili tüketici zihnindeki algısal 

değer olarak tanımlanabilmektedir. Turistin çeşitli uyarıcılar aracılığıyla belirli 

davranışlar göstermek üzere harekete geçmesi olarak da tanımlanabilecek seyahat 

motivasyonunun, destinasyona ait özellikler olarak tanımlanan çekici faktörler ile 

kişide seyahat etme arzusu olarak tanımlanan itici faktörler tarafından oluşturul-

duğu görülmektedir. 

Araştırmada ki temel amaç seyahat motivasyonu oluşturan itici ve çekici faktörler 

ile tüketici temelli destinasyon değeri ve bileşenleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıka-

rarak, seyahat motivasyonun tüketici temelli destinasyon değerinin ve bileşenleri-

nin her biri üzerindeki etkisini belirlemektir.  

Araştırma evreni olarak ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından olan Kapa-

dokya bölgesinin Kayalık Kapadokya kısmını ziyaret eden yabancı turistler seçil-
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miştir. Kapadokya; Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerini kapsayan 

bir bölgedir. Daha dar bir alan olan Kayalık Kapadokya ise Uçhisar, Göreme, Ava-

nos, Ürgüp, Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara ve çevresinden oluşmaktadır. Araştırmada 

örneklem yöntemi olarak tesadüfî olmayan örneklem yöntemlerinden kolayda 

örneklem seçilmiştir. Kapadokya’nın tüketici temelli destinasyon değeri ile bu 

değere sebep olan itici ve çekici faktörlerin neler olduğunun belirlenmesi ile litera-

türde Kapadokya’ya dair yapılmamış böylesi bir çalışmanın yokluğu giderilmiş 

olacaktır. Elde edilen veriler ile belirlenen Kapadokya’nın tüketici temelli destinas-

yon değeri yapılacak destinasyon pazarlaması çalışmalarında ilgili paydaşların 

kullanımına sunulacaktır. 

Araştırma çerçevesinde oluşturulacak hipotezler seyahat motivasyonun tüketici 

temelli destinasyon değerini ve bu değerin her bir bileşenini etkileyeceği yönünde 

kurgulanacaktır. Bir diğer hipotez ise tüketici temelli destinasyon değerinin dene-

yime göre farklılaşacağı şeklinde olacaktır. 

Anahtar sözcükler: Seyahat motivasyonu, itici ve çekici faktörler, tüketici temelli 

destinasyon değeri.  
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ÖZ 

Bu çalışma ile personel güçlendirmenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkileri ve bu 

etkilerin yiyecek içecek işletmelerindeki yansımaları araştırılmaya çalışılacaktır. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda “Personel güçlendirme ve örgütsel bağlılık 

yiyecek içecek işletmelerindeki hizmeti nasıl etkiler?” sorusu araştırmanın prob-

lemi olarak ön plana çıkmaktadır. 

Bu çalışma işletmelerdeki insan kaynağının artan önemini vurgulayarak personel 

güçlendirmenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini, dolayısıyla da bunun yiyecek-

içecek işletmeleri üzerindeki etkilerini gösterecek olması açısından önemlidir. 

Yapılan literatür incelemesinde ülkemizde personel güçlendirme ve örgütsel bağlı-

lık ile ilgili çalışmaların genellikle otel işletmeleri ya da endüstriyel işletmeler üze-

rinde gerçekleştirildiği görülmüş, yiyecek-içecek işletmeleri üzerinde yapılan bir 
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çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda çalışmanın önemli bir boşluğu dolduraca-

ğı düşünülmektedir. 

Çalışma kapsamında öncelikle personel güçlendirme ve örgütsel bağlılıkla ilgili 

literatür taranacak ve ikincil kaynaklardan yararlanılarak tezin kuramsal çerçevesi 

oluşturulacaktır. Sonrasında ise İstanbul ilinde faaliyet gösteren yiyecek-içecek 

işletmelerinde yürütülen personel güçlendirme uygulamalarının, çalışanların örgü-

te olan bağlılık düzeylerini belirlemek amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirile-

cektir. Çalışmanın üç bölümden oluşması planlanmaktadır. Birinci bölümde, “Per-

sonel Güçlendirme” başlığı altında, personel güçlendirme yöntemi ve uygulamaları 

hakkında bilgilere yer verilecektir. İkinci bölümde, “Örgütsel Bağlılık” başlığı altın-

da örgütsel bağlılığın nasıl oluşturulabileceğine ve etkilerine yer verilecektir. 

Üçüncü bölüm çalışmanın uygulama alanını oluşturacaktır. Bu bölümde araştırma 

sonucunda elde edilen nicel ve nitel verilerin analizlerine ve sonuçlarına yer veri-

lecektir. 

Araştırmanın evrenini İstanbul’da faaliyet gösteren turizm işletme belgeli 1. sınıf 

lokantalar oluşturmaktadır. Turizm işletme belgeli yiyecek-içecek işletme sayısının 

en fazla olduğu illerden birisi olması nedeniyle araştırma alanı olarak İstanbul ili 

tercih edilmiştir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Kültür ve Turizm Mü-

dürlüğü’nün 2015 yılı Kasım ayı kayıtlarına göre İstanbul’da faaliyet gösteren tu-

rizm işletme belgeli 1.sınıf restoran sayısı 151'dir. Bu nedenle araştırmanın evre-

nini 151 tane 1.sınıf restoran çalışanları oluşturmaktadır. 

Personel güçlendirme ölçeği için Cacioppe (1998) ve Hayes (1994) tarafından ha-

zırlanılan ölçeklerden yararlanılacaktır. Örgütsel bağlılığı ölçmek için ise Meyer ve 

Allen (1990) tarafından geliştirilen üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeği kullanılacaktır.  

Çalışma tamamlandığında personel güçlendirmenin örgütsel bağlılık üzerindeki 

etkileri belirlenerek, yiyecek-içecek işletmeleri açısından meydana gelebilecek 

olumlu ya da olumsuz sonuçlar analiz edilecektir. Elde edilen bulgulara dayalı ola-

rak ulaşılan sonuçlar çerçevesinde öneriler geliştirilecektir.  

Araştırılmak istenen konunun, yiyecek-içecek işletmelerinde personel güçlendirme 

ve buna bağlı olarak örgütsel bağlılık hakkında daha önce değinilmemiş bir bakış 

açısına sahip olduğu ve bundan sonra yapılacak araştırmalara örnek teşkil edeceği 

umulmaktadır. Bununla birlikte yiyecek-içecek işletmelerinde personel güçlendir-

me ve örgütsel bağlılık ile ilgili yapılan çalışmaların da sınırlı olduğu bilinmekte ve 

bu çalışma ile sektör temsilcilerine ve literatüre katkı sağlanabileceği düşünülmek-

tedir. 

Anahtar sözcükler: Örgütsel bağlılık, personel güçlendirme, yiyecek içecek işletmeleri. 
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ÖZ 

Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra kalite kavramı önem kazanmış ve 

pazarlama anlayışı tüketici odaklı bir yöne doğru evrilmeye başlamıştır. Bu geliş-

meler doğrultusunda müşteri memnuniyeti, kalite algısı gibi kavramların nasıl 

ölçülebileceği sorusuna yanıt aranmaya başlanmıştır. Bu süreçte özellikle göze 

çarpan birtakım araştırmalarda (Groonros 1982; Lehtinen ve Lehtinen 1982; Sas-

ser vd. 1978; Darby ve Kami, 1973; Nelson, 1970) kalite kavramı ve türlerine iliş-

kin teorik sınıflandırmalar yapılmıştır. Söz konusu literatür araştırmaları sonraki 

günlerde geliştirilecek ve hizmet kalitesinin belirlenmesinde kullanılacak olan 

ölçüm modellerine, boyutlarına ve ifadelerine kaynaklık etmiştir. Bu alanda göze 

çarpan bir örnek olarak, Parasuraman vd. (1985) SERVQUAL modelinde; beklenen 

kalite, algılanan kalite ve deneyimler gibi kalite konusunda geliştirilen kavramlar-

dan faydalanarak hizmet kalitesi modelini geliştirmiştir. SERVQUAL ölçeği kapsa-

mında geliştirilen, fiziksel özellikler, güven, erişim gibi boyutların hizmet kalitesi 
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algısı üzerinde etkili olduğu ve müşterinin ürün tercihini etkileyen bu algı düzeyi-

nin "ağızdan kulağa iletişim (WOM)" üzerinde etkili olduğu çeşitli araştırmalarda 

ortaya konulmuştur (Frochot 2003; Jeong vd. 2004; Kim vd. 2009;Wan ve Cheng 

2016). Parasuraman vd. (1985) geliştirdikleri hizmet kalitesi modelinde "ağızdan 

kulağa iletişim" olgusunun "müşteri beklentilerini" etkileyen bir faktör olduğunu 

belirlemişlerdir. Ağızdan kulağa iletişim faaliyetinin, ürün hakkında bilgi verme ve 

kişileri etkileme konusunda, reklam vb. gibi diğer tutundurma faaliyetlerinden 

daha fazla etkili olduğu tespit edilmiştir (Gupta ve Harris 2010).  

Literatürde, hizmet kalitesi ve diğer kavramlar arasındaki korelasyonu ölçmek 

amacı ile yapılan araştırmalar göstermektedir ki; algılanan hizmet kalitesi düzeyi, 

müşteri memnuniyeti (Essex 1998; Jeong vd., 2004; Nadiri ve Hussain 2005; Eraqi 

2006; Cheng ve Wan 2012; Wan ve Cheng 2011); satın alma niyeti ve olumlu ağız-

dan kulağa iletişim arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır  (Kim vd. 2009; 

Bougoure ve Neu 2010; Jang ve Jeon 2013). Ancak literatürde otel müşterilerinin 

hangi hizmet kalitesi boyutlarının WOM boyutlarını (olumlu, olumsuz ve sıklık 

düzeyi) hangi düzeyde etkilediğini tespit eden bir araştırmaya rastlanmamıştır. 

Bu çalışmada hizmet kalitesi boyutlarının WOM boyutlarını nasıl ve hangi düzeyde 

etkilediğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, SERVQUAL 

(1991) modelinin hizmet kalitesine ilişkin beş boyutu ve ilgili maddelerinden ve 

Goyette vd. (2010)'nin e-WOM ölçeğinden faydalanılarak, 7'li likert ölçeğinde soru 

formunu geliştirilmiştir. Turistik potansiyelinin yüksek oluşu ve araştırmacıya 

mekansal yakınlığı nedeni ile Muğla araştırmanın yapılacağı il olarak seçilmiştir; 

geliştirilen anket formunun Muğla’daki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde ko-

naklayan turistlere uygulanması planlanmaktadır. Çalışmada, "fiziksel özellikler 

boyutuna ilişkin algılanan hizmet kalitesi düzeyi ile 'olumsuz (veya olumlu) ağız-

dan kulağa iletişim' boyutu arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?"; "empati boyutu-

na ilişkin algılanan hizmet kalitesi düzeyi ile 'ağızdan kulağa iletişimin sıklığı' bo-

yutu arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?" gibi araştırma sorularına yanıt bulun-

ması ve bu amaçla çalışma kapsamında güvenilirlik, geçerlilik; korelasyon, regres-

yon ve varyans analizlerinin yapılması planlanmaktadır. Çalışma sonuçlarının ve 

önerilerinin sektör temsilcilerine ve gelecekte yapılacak bilimsel araştırmalara 

yönelik faydalı bulgular sağlayacağı ve bu yönüyle önemli olduğu düşünülmektedir.   

Anahtar sözcükler: Kalite, hizmet kalitesi, ağızdan kulağa iletişim. 
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ÖZ 

Turizm destinasyonlarının sayısının hızla arttığı günümüzde, destinasyon pazar-

lamacılarının karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri aynılaşma ve algıla-

nan aynılık sorunudur. Bu bağlamda; farklı olma, farklılık algısı yaratma ve potan-

siyel ziyaretçi zihnine ayırt edici bir özellikle yerleşme (konumlandırma), desti-

nasyon pazarlamasının en önemli konularından biri haline gelmektedir (Pike 

2008). Dünya genelinde, 2000’in üzerinde destinasyonun ve 115 milyon civarında 

turistin bulunduğu kış turizmi pazarı (Vanat 2014) açısından da durum aynıdır. 

Ancak literatür incelendiğinde, kış turizmi destinasyonlarının konumlandırmasına 

yönelik oldukça sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Ayrıca kış turizmi 

sektörü incelendiğinde, sektör temsilcilerinin de bu yönde çabalar geliştirmedikle-

ri; mevcut pazarlama çabalarının çoğunlukla dağ otellerinin kendi tanıtım faaliyet-

leriyle sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu noktadan hareketle mevcut çalışmada, 

Türkiye’nin önde gelen beş kış turizmi destinasyonunun (Erciyes, Kartalkaya, Kar-

tepe, Palandöken, Uludağ), rekabetçi konumlarının ve rekabetçi üstünlük alanları-

nın belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın, gerek literatüre sağlayacağı katkıdan 



Hazırlanmakta Olan Doktora Tezleri 

 

381 

dolayı gerekse sektör temsilcilerine sağlayacağı uygulama faydasından dolayı 

önemli olduğu düşünülmektedir. 

Çalışmanın veri toplama süreci, açımlayıcı sıralı karma yöntem deseni bağlamında, 

iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, anket tekniğiyle beş destinasyonun mev-

cut ve potansiyel ziyaretçilerinin algıları ölçülmüş; ikinci aşamada, yarı yapılandı-

rılmış mülakat tekniğiyle destinasyon temsilcilerinin çalıştıkları destinasyona iliş-

kin genel değerlendirmeleri ve ziyaretçi algılarına ilişkin yorumları alınmıştır. 

Böylece, hem talep tarafının hem de arz tarafının görüşlerini incelemek mümkün 

olmuştur. Nicel araştırma kapsamında, alanda ve çevrimiçi ortamda yürütülen 

anket toplama çabaları sonucunda, toplam 554 yerli ziyaretçiye ulaşılmıştır. Nitel 

araştırmada ise her destinasyonda bölgeyi en iyi tanıyan üçer temsilciyle görüşül-

mesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, Uludağ, Kartalkaya, Palandöken ve Uludağ’da 

toplam 12 kişiyle görüşülmüş, Kartepe’de ise destinasyon temsilcilerinin istekli 

olmamaları nedeniyle görüşme yapılamamıştır. Destinasyonların ziyaretçi algıla-

rındaki rekabetçiliklerini ve rekabetçi konumlarını belirlemek amacıyla, nicel araş-

tırma safhasında ulaşılan veriler üzerinden önem-performans analizi ve uyum 

analizi gerçekleştirilmiştir. Nicel analiz bulgularına göre, Erciyes uygun fiyatlar ve 

pist yoğunluğunun azlığıyla; Kartalkaya turizm üstyapısının kalitesiyle; Kartepe 

ulaşım kolaylığıyla; Palandöken kar kalitesi ve liftleriyle; Uludağ turizm üstyapısı-

nın çeşitliliğiyle ziyaretçilerin zihninde konumlandırılmaktadır. Destinasyonların 

rekabetçi üstünlük alanları da, benzer konular çerçevesinde şekillenmektedir. Nitel 

incelemeler ise destinasyon temsilcilerinin ziyaretçi algılarını önemli ölçüde haklı 

bulduğunu göstermektedir. Bu kapsamda, Kartalkaya ve Palandöken temsilcileri 

pazarlama stratejilerinde mevcut rekabetçi konum üzerinden hareket edebilecek-

lerini belirtirken; Erciyes temsilcileri, algıları haklı bulmakla birlikte, destinasyon 

konumu üzerinde etkili olan diğer özellikleri (pist çeşitliliği, lift yeterliliği vb.) kul-

lanabileceklerini söylemektedir. Uludağ temsilcileri ise mevcut özelliklere ek ola-

rak, kayak pistlerinin çeşitliliği gibi bazı kayak unsurlarının da kullanılabileceği 

söylemektedir. 

Anahtar sözcükler: Rekabetçi konumlandırma, destinasyon konumlandırma, desti-

nasyon rekabetçiliği, kış turizmi. 
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ÖZ 

Turizmin kültürel, çevresel, ekonomik etkileri olmakla birlikte sosyal psikolojik 

olarak etkisi de söz konusudur. Gruplar arası temas teorisi (Intergroup Contact 

Theory) kapsamında ele alındığında, turizmin toplumlar arasında barış ve hoşgö-

rüyü sağlayabilen ve önyargıyı azaltan önemli bir araç olduğu söylenebilir. Nitekim 

birçok çalışmada (Sirkaya vd., 2014; Günlü vd., 2015; Pizam vd. 1991; Grothe, 

1970, Pearce 1982) dış gruplara yönelik önyargıların azaltılmasında turizmin etkili 

olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak turizm her zaman önyargıları azaltır mı? Her turizm 

faaliyeti önyargıları azaltır mı? Turizm faaliyetine katılan kişilerin sahip olmuş 

olduğu önyargıların azalmasını etkileyen değişkenler nelerdir? sorularının cevabı-

nı veren çalışma sayısı sınırlıdır. Yapılan literatür taraması sonucunda literatürde 

konuya ilişkin boşluk olduğu ve turizmin toplumsal rolünün yeterince anlaşılmadı-

ğı görülmüştür. Bu kapsamda, araştırmanın üç önemli amacı aşağıdaki gibidir; 
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1- Güneydoğuya gelen turistlerin güneydoğululara yönelik önyargılarında, 

güneydoğuya gelmeden önce ve geldikten sonra bir farklılık var mıdır? 

2- Güneydoğuya gelen turistlerin güneydoğululara yönelik önyargılarındaki 

değişimde, genel turist memnuniyetinin, destinasyon kalitesinin, kişilik 

özelliklerinin ve farklılıklara yönelik tutumlarının etkisi var mı dır? 

3- Güneydoğuya gelen turistlerin güneydoğululara yönelik önyargılarındaki 

değişiminde bazı demografik ve seyahat deneyimine yönelik değişkenlerin 

rolü nedir? sorularının cevabını bulmaktır. 

Bu temel amaçlar çerçevesinde turistlere yönelik anket çalışması yapılacaktır. 

Anketin önyargılara yönelik soruları, turistler Güneydoğuya geldikleri an ve Gü-

neydoğu’dan ayrıldıktan sonra olmak üzere iki kez cevaplandırılacaktır. Bunun 

yanında anket sürecinde Güneydoğuya gelmemiş olanlara da, kontrol grubu olarak, 

anket uygulanacaktır. Çalışmanın sonuç olarak sosyal psikoloji ve turizm ilişkisin-

de önemli bir yere sahip olacağı düşünülmektedir.  

Anahtar sözcükler: Önyargı, turizm, gruplar arası temas teorisi, Güneydoğululara 

yönelik önyargı, destinasyon kalitesi, kişilik özellikleri, farklılıklara saygı. 
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ÖZ 

Bu çalışmanın temel amacı, medikal turizme hizmet veren tesislerdeki sağlık otel-

ciliği hizmet performansı ile tesislerin örgütsel ustalık düzeyi ilişkisini belirlemek-

tir. Çalışmada öncelikle, medikal turizm tesislerinin sağlık otelciliği hizmet perfor-

mansı ve örgütsel ustalık düzeylerinin belirlenmesine çalışılmaktadır. Ayrıca, ka-

mu, özel ve üniversite hastaneleri yanında, termal tesislerdeki mevcut durumun 

karşılaştırmalı olarak ortaya koyulması hedeflenmektedir.   

Sağlık Bakanlığı tarafından medikal turizm tesislerinde otelcilik hizmetleri ile ilgili 

olarak uygulamaya konulan “sağlık otelciliği projesi”, bu tesislerdeki konaklama 

hizmetlerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Sağlık otelciliği yanında, çalışmanın 

araştırma alanını oluşturan örgütsel ustalık kavramı ise en kısa şekliyle, araştırıcı 

ve yararlanıcı stratejilerin usta bir şekilde dengelenerek eş zamanlı sürdürülmesi 

olarak açıklanmaktadır. Günümüzde çevresel koşullara hızlı uyum sağlayabilmek 

için bu iki strateji arasında denge kurabilmek son derece önemlidir (He ve Wong, 

2004; Chang ve Hughes 2012). 
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Araştırma verilerinin toplanmasında anket ve gözlem tekniğinden yararlanılacak-

tır. Alanyazın taraması ve uzmanlar ile yapılan görüşmelerden derlenerek oluştu-

rulan anket formu dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; sağlık otelciliği hiz-

met performansına ilişkin ifadeler yer almaktadır. Bu bölüm, uzman görüşleri ile 

iki turlu değerlendirme sonucunda 9 kategori ve 58 ifade şeklinde düzenlenmiştir. 

Bu aşamada ilk turda 11 kişilik uzman grubundan, ikinci turda ise 12 kişilik sektör 

uzmanlarından görüş alınmıştır. Bu bölüm, aynı zamanda, gözlem formu olarak da 

kullanılacaktır. İkinci bölümde yer alan örgütsel ustalık düzeylerini belirlemeye 

yönelik ifadeler (16 ifade) Bodwelll’in 2011 yılında geliştirdiği “Örgütsel Ustalık 

Ölçeğinden” uyarlanmıştır. Üçüncü bölümde; örgütsel ustalığın öncülleri ile ilgili 

ifadeler (30 ifade) yer almaktadır. Bu ifadeler alanyazında kullanılan farklı ölçek-

lerden alınmıştır. İkinci ve üçüncü bölümdeki ölçek ifadeleri ayrıca, yukarıda bah-

sedilen 11 kişilik uzman grubunun görüşlerine de sunulmuştur. Çalışmanın son 

bölümde ise yönetici, çalışan ve tesislerle ilgili genel bilgi soruları bulunmaktadır. 

Anket formunun geçerlik ve güvenirliğinin test edilmesi amacıyla, Eskişehir’de bir 

özel, bir kamu, bir üniversite hastanesi ile bir termal tesis yönetici ve çalışanlarına 

yapılacak pilot uygulama neticesinde anket son haline getirilecektir.  

Bu araştırmanın saha uygulaması, medikal turizmde birinci seviye iller arasında 

yer alan Ankara’daki medikal turizm tesislerinde yapılacaktır. Tüm kamu, özel, 

üniversite hastaneleri ve termal tesis yöneticileri ile çalışanlarına ulaşmanın za-

man ve maddi açıdan mümkün olmamasından dolayı, iki kamu, iki özel, iki üniver-

site hastanesi ve iki termal tesiste görev yapan yöneticiler (müdür ve konaklama 

ve destek hizmet müdürü) ile çalışanlar (sağlık memuru, teknik memur, otelcilik 

hizmetlerinde çalışan tüm destek hizmetler personeli) araştırmanın kapsamını 

oluşturacaktır.  Ayrıca, bu tesislerde sağlık otelciliği hizmet performansı ile ilgili 

olarak araştırmacı tarafından bizzat gözlem yapılması da planlanmaktadır. Sonuç-

ların Ankara ilindeki üniversite hastanesi, özel hastane, termal tesis ve Sağlık Ba-

kanlığı’na bağlı diğer tüm tesislere genellenemez oluşu, bir sınırlılık olarak kabul 

edilmektedir.  

Çalışma, medikal tesislerdeki sağlık otelciliği hizmet performansının, medikal tu-

rizme olan katkısının belirlenmesine yönelik sonuçları ve bu uygulamanın kabu-

lünde örgütsel ustalığın rolünü ortaya koyması açısından önemlidir. Ayrıca, araş-

tırma örgütsel ustalık kuramının Türkiye’de ilk kez medikal turizm alanında dene-

niyor olması nedeniyle de önemli dikkat çekmektedir.  

Anahtar sözcükler: Örgütsel ustalık, medikal turizm, sağlık otelciliği, Ankara.  
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ÖZ 

1990’lı yıllarda ilişkisel pazarlamaya yönelen her işletme gibi otel işletmelerinin de 

temel amacı, rakiplerden farklılaşmak ve uzun dönemli müşteri ilişkilerinin ku-

rulması yoluyla pazarda üstün konuma gelebilmektir. İlgili sürecin başlarında ra-

kipler tarafından kolaylıkla kopyalanabilecek taktiklerin (tekrarlı misafirlere hedi-

yelerin verilmesi gibi) kullanılmış olması, müşteri sadakatinin güçlendirilmesinde 

yetersiz kalmıştır. Bu nedenle, taklit edilmesi mümkün olmayacak yeni stratejilere 

ihtiyaç duyulmuş ve marka yaklaşımlarına duyulan ilgi artmaya başlamıştır. Gü-

nümüzde bu ilginin daha özel boyutlara indirgendiği ve “eşsiz kişiliğin pazarlan-

ması” fikrinin öne çıkarılarak, marka kişiliği yaklaşımının üzerinde durulduğu göz-

lenmektedir.  

Marka kişiliği kavramı, marka kişiliği ölçeğini literatüre kazandıran Aaker (1997) 

tarafından, “bir marka ile ilişkilendirilmiş insan özellikleri” olarak tanımlanmakta-
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dır. 1990’lı yıllardan günümüze kadar gelinen süreçte marka kişiliği araştırmaları 

oldukça geniş bir uygulama alanına yayılmıştır. Öyle ki, ilgili araştırmalarda ince-

lenen markalar giyim, kozmetik, sağlık, yiyecek-içecek, sigara, elektronik cihaz, 

bilişim, otomobil, motosiklet gibi ürün gruplarını kapsamakla kalmamış; eğitim 

kurumları, eczaneler, alışveriş merkezleri ve hatta siyasi liderler bile marka kişiliği 

araştırmaları için birer uygulama alanı haline gelmiştir. Geç de olsa, marka kişiliği 

yaklaşımının turizmde incelenmeye başlamasıyla birlikte; makro ve mikro düzey-

deki destinasyonlardan otel ve restoran işletmelerine kadar turizme özgü birçok 

unsur, marka kişiliği araştırmalarına konu olabilmiştir.  

Marka kişiliği, benlik uyumu (ya da benlik imajı uyumu) teorisiyle oldukça yakın-

dan ilişkilidir. Benlik uyumu, bir ürün ya da markanın kullanıcısının kendisine 

yönelik imaj algısı ile kullandığı ürün ya da markaya dair hissettiği sembolik özel-

likler arasındaki uyumu ifade etmektedir. Örneğin, kendisini üst sınıf, zengin, ente-

lektüel gibi özelliklerle nitelendiren bir turistin tercih edeceği otel markası da ge-

nellikle kendisine benzer bir imaja sahip olacaktır. Bu durum, tüketici ile marka 

arasındaki imaj uyumunun psikolojik yönünü oluşturmaktadır. Ancak, tüketicilerin 

satın alma kararlarını ya da markaya yönelik değerlendirmelerini; kalite, fiyat, 

atmosfer gibi unsurları dikkate alarak yaptıkları da bilinmektedir. Bu bağlamda, 

imaj uyumunun diğer bileşeni olan fonksiyonel uyum kavramı gündeme gelmekte-

dir. Benlik uyumu ve fonksiyonel uyumun birlikte incelenmesi ve yorumlanması, 

markaya ya da tüketici davranışına yönelik daha güçlü çıkarımlar yapabilme 

imkânı sağlamaktadır. Zira bazı araştırmalarda, benlik uyumunun marka sadakati-

nin duygusal boyutuna etki ettiği; fonksiyonel uyumun ise bilişsel sadakatin öncül-

leri arasında yer aldığı iddia edilmektedir. Buna rağmen, gerek pazarlama gerekse 

turizm literatüründe benlik uyumu ve fonksiyonel uyumun bir arada yorumlandığı 

araştırma sayısı oldukça sınırlıdır.  

Yukarıda belirtilen kavramsal çerçeveye dayanılarak, bu çalışmada “otel işletmele-

rine yönelik algılanan marka kişiliği, benlik uyumu ve fonksiyonel uyumun, marka 

sadakatini ne düzeyde etkilediği” araştırılacaktır. Bu amaç doğrultusunda ilgili 

araştırma, Antalya ve Bodrum’da beş yıldızlı toplam altı adet otel işletmesi bulunan 

ve yerli tatilciler açısından yüksek marka bilinirliğine sahip olduğu düşünülen yerli 

bir zincir otel grubu bağlamında yürütülecektir. Araştırmanın evreni, ilgili marka-

ya bağlı otellerde 2017 yılı içerisinde konaklama yapacak yerli misafirler olarak 

belirlenmiştir. Potansiyel otel misafirlerinin araştırma evrenini oluşturması nede-

niyle, evrenin kesin ve tam sayısına ulaşılamayacağından; olasılığa dayalı olmayan 

örnekleme yaklaşımlarından amaçlı örnekleme tekniğine başvurulacaktır. Veri 

toplama süreci boyunca herhangi bir kota uygulamasına ise gidilmeyecektir. Bu-

nun nedeni, örnekleme tekniğinin olasılığa dayalı olmamasından doğan “genelle-

me” kaygısını, olabildiğince fazla katılımcıya ulaşarak, minimuma indirebilmektir.   
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Otel işletmelerine yönelik marka sadakatini açıklamak üzere yapılan araştırmalar 

incelendiğinde; marka kişiliği, benlik uyumu ve fonksiyonel uyumun birlikte yer 

aldığı bir model tasarımına rastlanmamaktadır. Bu araştırmada ise, Yapısal Eşitlik 

Modellemesi ile test edilmek üzere, ilgili değişkenlerin kuramsal ilişkileri ve litera-

türdeki konumları dikkate alınarak ilişkisel bir model test edilecektir. Bu durum, 

tez çalışmasının önemini, özgün niteliğini ve literatüre saylayacağı katkıyı ortaya 

koymaktadır. Tez çalışmasının uygulamaya dönük katkıları ise daha çok konum-

landırma çabalarını yönlendirecek niteliktedir. Örneğin, markanın rakiplerinden 

farklılaşan sembolik özellikleri tespit edileceği için otel işletmelerinde marka ko-

numlandırma stratejilerine bu doğrultuda yön verilebileceği düşünülmektedir. 

Her araştırmada olduğu üzere, bu çalışmanın da bazı sınırlılıkları olacaktır. Araş-

tırmanın bulguları; Marka Kişiliği Ölçeği (Aaker 1997), Benlik Uyumu Ölçeği (Bos-

njak et al. 2011), Fonksiyonel Uyum Ölçeği (Su, 2015) ve Otellere Yönelik Marka 

Sadakati Ölçeğinin (Suhartanto 2011) ölçebildiği niteliklerle sınırlı olacaktır. Diğer 

taraftan, marka sadakati sadece tutumsal boyut (bilişsel, duygusal ve eğilimsel 

sadakat) kapsamında incelenecek, davranışsal boyut ölçülemeyecektir. Bunun 

nedeni, araştırmanın evrenini temsil edecek katılımcıların önceden aynı markaya 

ait otellerde konaklama yapıp yapmadıklarının bilinememesidir. Zira tekrarlı ko-

naklama yapmayan, yani ilk kez ilgili markayı tercih eden bir katılımcıya davranış-

sal sadakat ölçeğinin uygulanması araştırmanın geçerliğini olumsuz etkileyecektir.  

Devam eden tez çalışmasının mevcut aşamasında, literatür yazımı sürdürülmekte 

ve kullanılacak ölçeklerin dilsel geçerliği üzerine çalışılmaktadır. Dilsel geçerlik 

çalışmalarının 2016 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Nihai ölçekle-

rin ve soru formunun uygulanmasına yönelik saha araştırması ise 2017 yılının 

tamamına yayılacak, düşük ve yüksek sezon ayrımı yapılmaksızın daha kapsamlı 

bir veri setine ulaşılmaya çalışılacaktır.  

Anahtar sözcükler: Marka kişiliği, benlik uyumu, fonksiyonel uyum, marka sadakati, 

yerli otel zinciri.  
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ÖZ 

İnsanların yaşamlarında boş zamanın artış göstermesiyle birlikte boş zamanı en iyi 

şekilde değerlendirme fikrinin yaygınlaşması, rekreasyon faaliyetleri olarak yeni 

yaşam biçimleri yaratmıştır. Bu yaşam biçimlerini etkileyen rekreasyon etkinlikleri 

çeşitlilik kazanmış ve sürekli zenginleşmiştir. Turizmde rekreasyon etkinliklerinin 

en önemli parçalarından biri haline gelmiştir. Rekreasyon ve turizm arasındaki 

ilişkiyi incelediğimizde, bu ilişkinin ortak yönünü ve her ikisini de kapsayan faali-

yetleri rekreasyonel turizm adı altında değerlendirebilmekteyiz. Seyahat acentaları 

ya da tur operatörleri aracılığıyla satın alınan paket turları da rekreasyonel turizm 

faaliyetleri içerisinde yer almaktadır. Paket turlar da rekreasyonel turizmin içeri-

sinde olan faaliyetlerdir.  
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Turizmin seyahat ayağına katılan bireyler, boş zamanlarını iyi şekilde değerlen-

dirmek, yeni yerler görmek, dinlenmek, eğlenmek vb. amacıyla seyahat acentaları 

veya tur operatörleri vasıtasıyla paket turlar satın almaktadırlar. Satın alınan paket 

tur programlarından en yüksek düzeyde memnuniyet sağlamak isteyen tur katı-

lımcıları için paket tur içerisindeki en önemli unsurlardan biride turist rehberidir.  

Gezilen destinasyonlarda turistlere tur programı boyunca eşlik eden, tüm yetki ve 

sorumlulukları alan, turun şekillenmesinde en önemli faktörlerden biri olan ve tur 

içeriğinde hizmetlerin sağlanmasını gerçekleştiren profesyonel turist rehberi tu-

rizm sektörünün öncü aktörleri olarak betimlenirler. Turist rehberleri; hem turis-

tik ürün ve hizmetlerde deneyim sahibi oldukları için hem de turistlerin destinas-

yon tercihleri ve beklentilerinin karşılanmasında kilit rol oynadıkları için paket 

turların yönetiminde tur operatörlerinin en önemli yardımcı çalışanları olarak 

nitelendirilmektedirler. Günümüzde turist rehberleri, sektörün vazgeçilmez ve 

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek kanunu ile zorunlu dinamiklerinden biri hali-

ne gelmiştir. Tur programları satın alan bireylerin sürekli müşteri haline gelebil-

mesinde turist rehberlerinin etkisi oldukça büyüktür, bir sonraki turu satan aslın-

da rehberlerdir. Turizm literatüründe yaygın olarak kabul edildiği gibi, hizmet 

kalitesi kapsamında turist rehberleri turist memnuniyetinin sağlanmasında önemli 

bir faktördür. 

Bu çalışmanın amacı; boş zamanlarını rekreasyon faaliyetlerinden biri olan turizm-

le değerlendirmeyi tercih eden paket tur katılımcılarının, tur boyunca onlara eşlik 

eden ve turun şekillenmesinde önemli faktör olan profesyonel turist rehberinden 

memnuniyet düzeylerini belirlemek, aynı zamanda memnuniyet düzeylerinin art-

masına yardımcı olacak faktörleri ortaya çıkarmak ve bu doğrultuda profesyonel 

turist rehberlerinin eksikliklerini ortaya çıkararak, bu eksikliklerin giderilmesine 

katkı sağlamaktır. 

Rekreasyonel turizm faaliyetlerinden paket tura katılan bireylerin bu faaliyetler-

deki profesyonel turist rehberinden memnuniyet düzeylerinin ne ölçüde olduğu-

nun belirlenmesi ve bu doğrultuda memnuniyeti arttırıcı faktörlerin ortaya çıka-

rılması birçok yönden fayda sağlayacaktır. Profesyonel turist rehberleri sahip ol-

dukları bilgi, beceri ve yeterlilikleriyle turistlerin memnuniyet seviyelerinde çok 

etkili olabilmektedirler. Profesyonel turist rehberinin, teknolojik gelişmelere ve 

güncel bilgilere paralel olarak kendisini yenileyebilmesi çok önemlidir. Çalışma 

sonucunda, turist rehberlerinden memnuniyet düzeyinin ortaya çıkarılmasıyla 

birlikte, turist rehberlerinin kendilerini ne yönde geliştireceği konusunda fikirler 

ortaya çıkarılacaktır. 

Tezin kapsamı çerçevesinde,  konu içeriği ile ilgili yazılı kaynaklar taranmış ve 

tarama işlemi halen sürmektedir. Ayrıca, paket tur katılımcılarının tur sırasında 

turist rehberinden memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla anket formu ha-



Hazırlanmakta Olan Doktora Tezleri 

 

391 

zırlanıp, turist rehberli tur programlarına katılmış olan bireylere anket uygulaması 

yapılacaktır. 

Anahtar sözcükler: Rekreasyonel turizm, paket tur, turist rehberliği, memnuniyet. 
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ÖZ 

Bu araştırmanın temel amacı, postmodern anlayışla beraber önem kazanan estetik 

anlayışının yöneticiler, çalışanlar ve müşteriler bağlamında ele alınarak estetik 

çabaya yönelik tutumlarını ortaya koymak ve yöneticilerin duygusal yeterlilikleri-

nin estetik çaba üzerinde bir etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Bu bağlamda, 

restoran işletmelerinde gerek duyguların yönetimi gerekse estetik çaba, modern 

öncesi dönemden postmodern döneme geçişte felsefi ve yönetimsel paradigma 

çerçevesinde incelenecektir. Çünkü tarım toplumundan bilgi toplumuna geçişte 

yönetimsel anlamda çok önemli değişimler yaşanmış, artık çalışanların duygularını 

yönetmek ve estetik performansını arttırmak işletmenin başarısı için odak noktası 

haline gelmiştir. 

mailto:volkangnc@yahoo.com
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Postmodern dönemle birlikte işaretlerin, imajların, deneyimin ve semboller dün-

yasının egemen olduğu bir döneme girilmiştir. Postmodern toplumların en önemli 

özelliklerinden biri, “günlük hayatın estetik hale getirilmesi”dir (Odabaşı, 2014). 

Bu dönemde örgütler, sembolik ve estetik unsurlara en az üretim ve maliyet kadar 

önem vermektedir. İşletmelerde müzik, ürünlerin kokusu, ısı, ışıklandırma, iç/dış 

mimari yapısı, çalışanların dış görünümü, tutum ve davranışı, hizmet deneyimi gibi 

öğeler tüketici davranışlarında aradıkları estetik unsurlar haline gelmiştir. Böyle 

yerler tüketicilere düşsel tüketim için çağdaş mekânlar oluşturmaktadır (Karlsson, 

2011). Ancak pek çok işletme, mimariye verdiği değeri çalışan estetiğine karşı 

göstermemekte veya gösterememektedir. Bu durum da örgütlerde estetik perfor-

mans açısından bir sorun olarak görülmektedir (Tsaur vd.,2015). 

Postmodern dönemle birlikte örgütler duyguları yönetebilen yöneticilerin önemi-

ne vurgu yapmaktadır (Boyatzis, 2011). Bireyler sosyal ortam ve çevrelerinden 

daha çok örgütlerinde vakitlerini geçirmektedir. Duyguların bulaşıcı özelliği ve 

güçlü etkileri dikkate alındığında çalışanları ve örgütleri daha iyi yönetebilmek ve 

çalışanların gerek duygusal gerekse estetik performansını arttırabilmek için duygu 

durumlarının dikkate alınması gerekmektedir (Özdemir Erel, 2015). Yirminci yüz-

yılın ikinci yarısından itibaren gerek turizm hareketlerinin kitleselleşmesi gerekse 

sanayileşmeye paralel olarak artış gösteren “ev dışında yemek yeme olgusu”, 

postmodern dönemle birlikte ayrı bir boyut kazanmış; aynı zamanda yiyecek-

içecek hizmetlerinin de önemini arttırmıştır (Koçak, 2012).  

Çalışmada öncelikle postmodern dönem ve yönetim anlayışı üzerinde durulacaktır. 

Daha sonra postmodern dönemde turizm ve duyguların yönetimi konuları ele alı-

nacak, postmodernite, duygular ve estetik çaba ilişkisi ortaya konulup son olarak 

da postmodern dönemde restoran işletmelerinin genel yapısı açıklanmaya çalışıla-

caktır. Bu çalışma, nicel paradigma üzerinden yürütülecektir. Araştırmada kulla-

nılması planlanan ölçekler, daha önce geçerliliği ve güvenirliği test edilmiş ölçek-

lerdir. Çalışmanın 9 ilde 29 şubesi bulunan ve 3 şubesi de yurtdışında bulunan özel 

tesis belgeli bir restoran işletme zincirinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu 

restoran işletme zincirinin tercih edilmesinin en önemli sebebi, örgütün kurumsal 

yönetim anlayışına sahip olduğu ve estetik unsurlara önem verdiği düşüncesidir. 

Bu restoran işletmesinin İstanbul’da bulunan bir şubesinde pilot çalışma yapılması 

planlanmaktadır. Çalışmada pilot uygulama sonrası gerekli düzeltmeler yapıldık-

tan sonra uygulamaya geçilecektir. 

Çalışanlar örgütleri için gerçekten önemsendiklerini ve umursandıklarını hisseder-

lerse o zaman verimli bir şekilde çalışmalara katılmakta ve gönüllü katkılarını 

paylaşmaktadırlar (Özdemir Erel, 2015). Giderek yükselen ve gelişen yiyecek-

içecek işletmeciliğinde çalışanların sunmak zorunda oldukları estetik çabanın, 

insan kaynakları yönetimi disiplini açısından duyguların iş yaşamında değerli bir 
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sermaye olarak algılanması ve bu alana yönelik çalışmaların artması bakımından 

duygular ve estetik çaba örgütler için oldukça önemli görülmektedir. Restoran 

işletmelerinde müşteriyle birebir iletişimde olan çalışanlar genellikle hizmet farklı-

laşmasının kaynağı olarak görülmektedir (Tsaur ve Tang, 2013). Bu tezden çıkacak 

araştırma sonuçları restoran işletmelerinde estetik çabayla ilgili politikaları anlam-

landırmada ve formüle etmede; insan kaynakları departmanı kapsamında da bir 

referans olması bakımından önemlidir. Aynı zamanda aktarmaya çalıştığımız de-

ğerli veriler duygusal yeterliliklerin örgütler açısından önemli olduğuna ilişkin 

güçlü kanıtları sunmasının yanında çalışanlar ve yöneticilere yönelik bir yol harita-

sı olma niteliği de taşımaktadır. 

Anahtar sözcükler: Duygusal yeterlilikler, estetik çaba, restoran işletmeleri. 
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ÖZ 

Araştırma konusunu; 1999 yılında İtalya’da yerel bir hareket olarak başlamış ol-

masına rağmen günümüzde küreselleşme yolunda önemli adımlar atarak özellikle 

sürdürülebilirlik kavramıyla anılan İtalyanca şehir anlamına gelen ‘citta’ ve İngiliz-

ce yavaş anlamına gelen ‘slow’ kelimelerinin birleşmesi ile oluşan 30 ülkeden 195 

kentin üyesi bulunan sakin şehir hareketinin Türkiye’deki uygulanış şekli ve Tür-

kiye’deki sakin şehir merkezlerini ziyaret eden turistlerin sakin şehirleri tercih 

nedenleri ve memnuniyetlerinin değerlendirilerek tekrar ziyaret etme niyetlerinin 

ölçülmesi oluşturmaktadır. Araştırma; Türkiye’deki bütün sakin şehirleri kapsayan 

ilk araştırma olması ve turistlerin tatil deneyiminin yaşandığı ya da sakin şehir 

logosu taşıyan farklı bir sakin şehri gelecekte tekrar ziyaret etme niyetine, turistle-

rin sakin şehir tercih nedenlerine bağlı olarak oluşan memnuniyetin ne ölçüde etki 

edeceğinin tespit edilmesi açısından önem taşımaktadır. Araştırmada; Türkiye’deki 

sakin şehirleri ziyaret eden turistlerin sakin şehir tercih nedenleri ve memnuniyet 
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düzeylerinin, tatil deneyiminin yaşandığı destinasyonu ya da sakin şehir logosu 

taşıyan farklı bir destinasyonu tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki etkisinin orta-

ya konulması amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında, turistlerin Türkiye’de 

bulunan sakin şehirleri ziyaret etmeye iten faktörler araştırılarak, bu faktörlerin ne 

ölçüde memnuniyete dönüştüğü ve oluşan memnuniyetin tekrar ziyaret etme niye-

tine dönüşüp dönüşmeyeceği tespit edilmeye çalışılacaktır. Ayrıca sakin şehirleri 

ziyaret eden turistlerin demografik özelliklerindeki farklılıkların yanı sıra, çevresel 

duyarlılığa ve küreselleşme karşıtı dünya görüşüne sahip olmasının sakin şehir 

tercih nedenlerine yansıyıp yansımadığını ve memnuniyet düzeylerini ne şekilde 

etkilediği ve oluşan etkinin tatil deneyiminin yaşandığı ya da sakin şehir logosu 

taşıyan farklı bir sakin şehri gelecekte tekrar ziyaret etme niyetine dönüşüp dö-

nüşmeyeceği de incelenecektir. Araştırmada nitel (kalitatif) ve nicel (kantitatif) 

araştırma yöntemlerinin kullanılması planlanmaktadır. Nitel araştırma kapsamın-

da, önceden hazırlanmış sorulardan oluşan yapılandırılmış bir formla Türkiye’de 

sakin şehir ağında yer alan merkezlerin yerel yöneticileri ile mülakat yöntemi kul-

lanılarak sakin şehir logo ve markasının yöneticiliklerini yaptıkları sakin şehirler-

de meydana getirdiği olgusal değişiklikler hakkında bireysel bir şekilde yüz yüze 

görüşülerek bilgiler alınması planlanmaktadır. Nicel araştırma kapsamında, veri 

toplama aracı olarak sakin şehir ziyaretçilerine uygulanmak üzere tasarlanan an-

ket kullanılacaktır.  Araştırmadan elde edilecek bilgiler doğrultusunda; Türkiye’de 

sakin şehir birliğinde yer alan kentleri ziyaret eden turistlerin sakin şehir tercih 

nedenleri tespit edilerek; sakin şehirlerde mevcut durumun belirlenmesi, iyileşti-

rilmesi, eksikliklerin giderilmesi, ziyaretçilere daha kaliteli hizmet verilebilmesi 

için görüş bildirecek olması ve yerel yönetimler tarafından çizilecek yeni yol hari-

talarının belirlenmesine katkıda bulunması öngörülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Sakin şehirler, tekrar ziyaret etme niyeti, memnuniyet, küresel-

leşme karşıtlığı. 
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ÖZ 

Turist beklentilerinin değişmesi ile birlikte son yıllarda farklı turizm türlerine olan 

ilgi artmakta ve turizm endüstrisinde hızlı değişimler yaşanmaktadır. En önemli 

endüstrilerden biri olan turizmin birinci kuşağını klasik turizm, ikinci kuşağını ise 

kültür turizmi oluşturmaktadır (UNESCO, 2006). Kültür turizmi kapsamında seya-

hat eden turistler, müze ve sanat galerilerini gezme, tarihi bina ve anıtları ziyaret 

etme gibi genellikle öğrenme süreci pasif olan aktivitelerle katılımcı olmaktan çok 

gözlemci konumundadırlar (Raymond, 2003). Kültür turizminin bir uzantısı olan 

üçüncü kuşak ise ilk kez Richards ve Raymond (2000) tarafından ortaya atılan 

yaratıcı turizmdir. Richards (2005), yaratıcı turizmi “pasiften ziyade aktif, bakmak-

tan çok öğrenme ve ekonomik gelişimin yanı sıra kişisel gelişim olayı" olarak ta-

nımlamaktadır. Yaratıcı turizm UNESCO (2006) tarafından, “sanata, kültürel mira-

sa ya da bir yerin özgün değerlerine katılımcı bir öğrenme şekliyle otantik dene-

yimlere yönlendirilen bir seyahat” şeklinde tanımlanmıştır. 2004 yılında UNESCO 

Yürütme Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Yaratıcı Şehirler Ağı kurulmuş ve 
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Türkiye’den 2015 yılı Aralık ayında Gaziantep, gastronomi dalında UNESCO’nun 

"Yaratıcı Şehirler Ağına" girmeyi başarmıştır.  

Bu anlamda bir destinasyonun turizm kaynaklarını oluşturan doğal, kültürel ve 

tarihi değerlerin sürdürülebilir kullanımının sağlanarak özgünlüğünün bozulma-

dan gelecek nesillere aktarılması önem kazanmaktadır. Yaratıcı turizm deneyimle-

ri, maddi ürünlerden daha devamlı olan yaratıcılık sayesinde sürdürülebilir turizm 

üzerinde daha etkilidir (Prentice ve Andersen, 2007). 

Bu araştırma, Antalya’nın sürdürülebilir turizm kapsamında yaratıcı turizm açısın-

dan sahip olduğu potansiyeli nitel araştırma desenlerinden birisi olan örnek olay 

çalışması esas alınarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın sınırları ve 

evrene dâhil olan kişiler kesin olarak belirlenememektedir. Bu nedenle araştırma-

nın örneklemini, yaratıcı turizme ilişkin derinlemesine bilgi alınabileceğine inanı-

lan ve kartopu örneklem yöntemiyle seçilen iki sivil toplum kuruluşu temsilcisi, bir 

otel yöneticisi, bir otel sahibi, bir acente sahibi/yöneticisi, bir turizm kamu kurumu 

yöneticisi, bir akademisyen, iki profesyonel turist rehberi ve bir hukuk danışmanı 

olmak üzere toplam on kişi oluşturmaktadır. 

Yarı yapılandırılmış mülakat formuyla yüz yüze görüşülerek elde edilen veriler, 

içerik analizi yöntemiyle, NVivo 10 nitel veri analizi programı aracılığıyla ve iki 

farklı araştırmacı tarafından çözümlenmiştir. Sonuçlara göre Antalya’nın yaratıcı 

turizm açısından sahip olduğu potansiyel; yaratıcı turist tipleri ve özellikleri,  yara-

tıcı turizm arz faktörleri, yaratıcı turizme ilişkin tanıtım ve pazarlama, yaratıcı 

turizmin olumlu ve olumsuz yönleri ve yaratıcı turizmin önündeki engeller olmak 

üzere beş ana temada ve 68 kodla belirlenmiştir. İki araştırmacı tarafından gerçek-

leştirilen kodlamalara ilişkin uyuşmanın .556 çıkması, iki değerleyici arasında 

ekseriyetle uyuşma olduğunu göstermektedir. 

Çalışmanın birinci bölümünde, yaratıcılık kavramı ve turizm arasındaki ilişkiye, 

yaratıcı ürünler ve yaratıcı sınıflara, yaratıcı turizm aktivitelerine, yaratıcı turizm 

modellerine ve yaratıcı turizme ilişkin uygulamalı örneklere yer verilmiştir. İkinci 

bölümde sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm kavramlarına yer verilerek, 

destinasyonda görülen diğer turizm tipleri ile yaratıcı turizm arasındaki ilişkiden 

bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde ise destinasyonda yaratıcı turizm kapsamında 

geliştirilebilecek turizm faaliyetleri konusunda paydaşlarla fikir alışverişinde bu-

lunarak, konu ile ilgili bölgenin sürdürülebilirliğine ilişkin yaratıcı turizm konu-

sunda bir farkındalık çerçevesinde mülakat gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Sürdürülebilir turizm, yaratıcılık, yaratıcı endüstriler, yaratıcı 

turist, yaratıcı turizm.  
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ÖZ 

“Geleneksel Isparta Hamamları Ve Tarihi Eğirdir Yeşil Ada Hamamı'nın Koruma Ve 

Restorasyon Kapsamında İncelenmesi” adını taşıyan bu tez, günümüzde harabeye 

dönüşmüş olan tarihi bir Türk Hamamını literatür ve arşiv araştırması yaparak, 

görsel ve proje bazında belgelemek, koruma sorunlarını belirlemek, koruma ve 

yaşatma önerileri geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma dokuz bölümden 

oluşmaktadır. 

İlk bölümde; çalışmanın amacı, kapsamı ve çalışmada kullanılan yöntemler hak-

kında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde; geleneksel hamamlar hakkında yapılan ilk 

çalışmalar ve temel kaynaklar verilmiştir. Üçüncü bölümde; Yeşil Ada’nın Isparta-

Eğirdir içindeki yeri, fiziksel, sosyal, ekonomik biçimlenişi ve tarihi sürecinin bu 

yerleşmeye etkileri anlatılmıştır. Mevcut analizler ve veriler ile tarihsel ve kentsel 

gelişimi ortaya konulmuştur. Dördüncü bölümde; ilk çağlardan Osmanlı İmpara-

torluğu dönemine kadar yapılan hamam yapıları irdelenmiş; beşinci bölümde, plan 



VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi 

 

402 

düzeni, yapım tekniği, strüktürü ve malzeme, cephe düzenlemesi, üst çatı örtüsü, 

yapısal öğeleri ve detayları, dekorasyon öğeleri, aydınlatma sistemi, su tesisatı ve 

ısıtma gibi başlıklar altında hamam mimarisi incelenmiştir. Altıncı bölümde; Ispar-

ta’ da yapılmış olan diğer hamamlar bu konulara ve hamamların tarihsel gelişimine 

bağlı olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca bu hamamlar koruma kapsamında incelen-

miştir. Yedinci bölümde; Yeşil Ada Hamam’ını mümkün olduğunca tanımak ve 

tanıtmak için, hamamın tarihi ve konumu ele alınmıştır. Mevcut durum analizi 

yapılmıştır. Plan düzeni, yapım tekniği, strüktürü ve malzeme, cephe düzenlemesi, 

üst çatı örtüsü, yapısal öğeleri ve detayları, dekorasyon öğeleri, aydınlatma sistemi, 

su tesisatı ve ısıtma gibi mimari özellikler, Yeşil Ada Hamamı için ayrı ayrı sunul-

muştur. Sekizinci bölümde ise, bu gözlemlerle rölövesi hazırlanmış ve fotoğraflama 

yöntemiyle bozulmaları tespit edilmiş, bozulmaların nedenleri ve koruma sorunla-

rı araştırılmıştır. Yapının korunması, gelecek nesillere aktarılması için bu bozulma-

lara çözüm önerileri getirilmiştir. Son bölümde hamamın özgün halinin tespiti 

yapılmış ve yeniden kullanımı için koruma önerileri getirilmiştir. Bu bölümde res-

titüsyon ve restorasyon projeleri sunulmuştur.  

Eğirdir’in Yeşil Ada Mahallesinde yer alan Yeşil Ada Hamamı, soyunmalık, ılıklık ve 

sıcaklık olarak adlandırılan iki halvet, sıcak ve soğuk su depolarından oluşmakta-

dır. Külhana girilememektedir. Yapının arka kısmı toprak altında kalmıştır. Dolayı-

sıyla hafriyat gerekmektedir. Soyunmalık kısmı ahşap kırma çatı ile Marsilya tipi 

kiremitle kaplıdır. Ilıklık ve sıcaklık kısımları üç kubbe ile örtülmüştür. Yapıya bir 

tuvalet eklentisi yapılmıştır. Hamam önemli boyutta yapısal bozulmalara uğramış 

ve hatalı tadilat müdahalelerine maruz kalmıştır. Hamamın günümüze ulaşan kıs-

mı da bakımsızlık ve terk nedenleriyle yıkılmaya yüz tutmuştur. 

Anahtar sözcükler: Yeşil Ada, Geleneksel Türk Hamamları, Yeşil Ada Hamamı, Gele-

neksel Isparta Hamamları, Koruma ve Restorasyon, Isparta, Eğirdir. 
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ÖZ 

Bilişim teknolojilerinin hızlı bir biçimde gelişmesiyle birlikte işletmeler, müşterile-

riyle ilgili olarak topladıkları bilgileri eskiye nazaran çok daha kolay bir şekilde 

depolamakta ve bu bilgilerden yararlanarak mevcut veya potansiyel müşterilerin-

de müşteri sadakati yaratmaya çalışmaktadır. İşletmelerin veri tabanlarında bulu-

nan bilgiler arasında bağlar kurması ve bu bağlarla müşterilerine ulaşacak doğru 

ürün ve doğru kanalları göstermesi açısından veri tabanlı pazarlama uygulamaları 

yarar sağlamaktadır. Veri tabanlarından elde edilen bilgiler ışığında müşterilerle 

uzun dönemli ilişkiler kurulmasını sağlayan pazarlama yaklaşımı ise ilişkisel pa-

zarlama yaklaşımıdır. Bu çalışmada, turizm işletmelerinden olan seyahat acentala-

rının, müşteri sadakati yaratmak için veri tabanlı ve ilişkisel pazarlama uygulama-

larını hangi amaçlarla kullandıklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu kapsamda 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden (TÜRSAB), Türkiye’de aktif olarak faaliyet 

gösteren 6025 acentanın iletişim bilgileri elde edilmiş ve e-posta yoluyla araştır-

manın soru formu tüm acentalara ulaştırılmıştır. Soru formuna yanıt veren acenta 
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sayısı 423’tür. Araştırma sonucunda acentaların veri tabanlı pazarlama faaliyetle-

rinden müşteri stratejileri oluşturmak, pazarlama stratejilerini belirlemek, müşteri 

bilgilerini işlemek ve müşteri ilişkilerini yönetebilmek için yararlandığı belirlen-

miştir. Acentaların, ilişkisel pazarlama faaliyetlerinden ise güven yaratma, bağlan-

ma, iletişim kurma, ortak değer yaratma, empati yapabilme ve karşılıklılık oluş-

turma amaçlarıyla yararlandıkları belirlenmiştir. Araştırma kapsamında ayrıca, 

acentayı tekrar tercih eden müşteriler üzerinde acentaların uygulamış olduğu indi-

rimli veya ücretsiz ürün sunma ve özel ilgi gösterme müşteri sadakati programla-

rının etki ettiği görülmüştür. 

Anahtar sözcükler: Veri tabanlı pazarlama, ilişkisel pazarlama, müşteri sadakati, 

seyahat acentaları.  
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ÖZ 

Ülkemizin önemli sektörlerinden olan turizm sektörünün gelişimi ve dünya turizm 

pazarı içerisindeki payını artırmasında şüphesiz ki algılanan destinasyon imajı 

önemli bir rol oynamaktadır. Ülkemize dair oluşturulacak turizm politikalarında 

hedef pazardaki Türkiye imajı bilinmesi gereken önemli konulardandır. Ayrıca 

imaj oluşumuna etki eden unsurları bilmek hedef pazarlarda oluşturulmak istenen 

imaj çalışmalarında yön belirleyici unsurlardan olabilmektedir. 

Bu çalışmada benzer turistik özelliklere sahip olan Yunanistan ve Türkiye’nin des-

tinasyon imajlarının Litvanlar arasında nasıl algılandığı ve bu algının tercihe nasıl 

etki ettiği araştırılmıştır. Ayrıca ziyaret deneyimi, bilgi kaynakları, seyahat moti-

vasyonları ve demografik özelliklerin ilgili ülkelerin imajlarının oluşumundaki 

etkileri de araştırmaya konu olmuştur.  

Araştırma sonrasında elde edilen verilere ilgili istatistiki analizlerin uygulanması 

sonucunda destinasyon imajının ülkeler arasında farklılaştığı, bu farkın ülke terci-

hinde etkili olduğu belirlenmiştir.  Yapılan analizler sonrasında Litvanya’da ki araş-
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tırma örnekleminde Yunanistan’ın Türkiye’ye nazaran daha olumlu bir imajı oldu-

ğu ve destinasyon imajı daha olumlu olan ülkenin tatil için seçildiği ortaya çıkmış-

tır. Araştırmada destinasyon imajın geçmişteki ziyarete göre farklılaştığı ve geç-

mişteki ziyaretin destinasyon seçimini etkilediği, destinasyon imajının bilgi kay-

naklarından etkilendiği ve seyahat motivasyonunun destinasyon imajını etkilediği 

ortaya çıkmıştır. Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda sektöre ve araştırmacılara yöne-

lik öneriler geliştirilmiştir. Çalışma, YÖK Yüksek Lisans Araştırma Bursu kapsa-

mında Litvanya, Vilnius’da gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Tüketici davranışı, satın alma karar süreci, imaj, destinasyon 

imajı.  
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ÖZ 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin dikkatini çeken turizme, ekonomik etkileri 

nedeniyle önem verilmeye başlanmıştır. Önemi anlaşılan turizm olgusunun talebi 

de araştırılmaya başlanmıştır. Turizm hareketlerine katılan kişilerin tercihlerini 

neye göre yaptıklarının belirlenmesi, bir ülkeye yönelik turizm talebini etkileyen 

faktörlerin neler olduğunun tespit edilmesi, turizmde atılacak adımlarda başarılı 

sonuçlar alınması açısından son derece önemlidir. Buradan hareketle Akdeniz 

Çanağında bulunan 12 ülkeye (Cezayir, Fas, Fransa, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Malta, 

Mısır, Tunus, Türkiye ve Yunanistan) yönelik 1995-2013 arası yıllık turist sayıları 

panel veri analizi ile incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, daha önce turizm 

talebinin turist gönderen ülkelerin ekonomik değişkenleriyle açıklanmaya çalışıl-

masının aksine turist çeken ülkelerin ekonomik değişkenlerinin de o ülkeye olan 

turizm talebi üzerinde etkili olabileceği düşüncesinden hareket edilmiş ve çalış-

mada turist çeken ülkelerin yıllık turist sayıları; kişi başına düşen milli gelir, altın 

dahil toplam döviz rezervi, devlet harcamaları ve yaşam süresi değişkenleri ile 
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açıklanmaya çalışılmıştır. Panel eşbütünleşme testi sonucuna göre turist sayısı ile 

kişi başına gelir, toplam rezerv ve yaşam süresi değişkenleri arasında uzun dönem-

li bir ilişkinin var olduğu görülmüştür. Devlet harcamaları ile turist sayıları arasın-

da uzun dönemde anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. 

Anahtar sözcükler: Turizm talebi, Akdeniz Çanağı ülkeleri, panel veri. 

 



VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi:  409-410,  
28 Nisan – 01 Mayıs 2016, Avanos, Nevşehir 

   Bütün hakları saklıdır 
ISBN: 978-605-65762-2-5  

 

 

Algılanan Destinasyon İmajı ve Tatminin Davranışsal Niyet Üzerindeki  
Etkisi: Kapadokya Örneği 

 

 

 
Yüksek Lisans Tezi 

 
 
 

Filiz DALKILIÇ 
Nevşehir Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 
İşletme Anabilim Dalı 

E-posta: filiz.dalkilic@nevsehir.edu.tr 
 
 
 

Danışman:   
Yrd. Doç. Dr. Metin KAPLAN 

Nevşehir Üniversitesi  
 

 
 

Kabul tarihi: 14.08.2012 

 

 

 

 

ÖZ 

Son yıllarda birçok araştırmacı destinasyon imajı, tatmin ve davranışsal niyet kav-

ramlarına artan ölçüde ilgi göstermeye başlamıştır. Ancak, literatür incelendiğinde 

bu kavramların aynı anda incelendiği çalışmaların az sayıda olduğu ve bu konuyla 

ilgili önemli ölçüde bilgi eksikliği olduğu görülmüştür. Bu nedenle, algılanan desti-

nasyon imajı, tatmin ve davranışsal niyet kavramlarına dair literatürdeki bilgi ek-

sikliğini gidermek için bu tür bir çalışmaya gereksinim duyulmuştur. Bu çalışmanın 

amacı, Kapadokya’ya gelen turistlerin algılanan destinasyon imajı ve tatmininin, 

davranışsal niyetleri üzerindeki etkilerini belirlemeye yöneliktir. Araştırmanın 

örneklemini Kapadokya’ya gelen turistler oluşturmaktadır.  

Araştırma bulguları, algılanan destinasyon imajı ile davranışsal niyetin sadakat 

boyutu arasında pozitif yönlü ve olumlu bir ilişki olduğunu, algılanan destinasyon 
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imajı ile davranışsal niyetin daha fazla ödeme boyutu arasında pozitif yönlü ve 

olumlu bir ilişki olduğunu, destinasyon imajı algısı ile davranışsal niyetin dışsal 

cevap boyutuna bakıldığında ise aynı şekilde pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki ol-

duğunu ortaya koymaktadır. Benzer şekilde tatmin ile davranışsal niyetin sadakat 

boyutu, daha fazla ödeme boyutu ve dışsal cevap boyutu arasında pozitif yönlü ve 

anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre algılanan 

destinasyon imajının sadakati, daha fazla ödemeyi ve dışsal cevabı pozitif yönlü, 

tatminin fiziksel koşullar, kültürel ve tarihi çekicilikler, kolaylaştırıcı faktörler ve 

fiyat faktörleri davranışsal niyetin sadakat boyutu pozitif yönlü, tatminin sosyokül-

türel faaliyetler, kolaylaştırıcı faktörler ve fiyat faktörlerinin davranışsal niyetin 

daha fazla ödeme boyutunu pozitif, yerelliğin ile ise negatif yönlü etkilediği tespit 

edilmiştir. Ayrıca kültürel ve tarihi çekicilikler ve yerellik boyutlarının dışsal cevap 

boyutunu pozitif yönlü bir şekilde,  fiziksel koşullar boyutlarının dışsal cevap boyu-

tunu negatif yönlü bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Çalışmada son olarak, 

araştırmanın birtakım kısıtları olduğu belirtilmiş ve gelecek araştırmalar için bazı 

öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Destinasyon imajı, tatmin, davranışsal niyet, Kapadokya. 
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ÖZ 

Geçmiş literatür genel olarak incelendiğinde; rekreasyon ve turizm kavramlarının 

her ikisinin de, boş zamanda, gönüllük esasıyla yapılan ve bireyin mutlu olma, 

stresten uzaklaşma, kafa dağıtma ve eğlenme gibi amaçlarla yaptığı faaliyetlere 

işaret ettiği görülmektedir. Ancak, özellikle iş dışı turizmin ve rekreasyonun, bir-

çok ortak fonksiyonu içeriyor olması, bu iki kavramında birbirinden ayrıştırılma-

sında zorluklar yaşandığına da işaret etmektedir. Diğer taraftan rekreasyonun yer 

değiştirme zorunluluğunun olmaması turizmi rekreasyondan farklılaştırmaktadır. 

Neticede karşılan bu benzerlikler ve faklılıklar turizmin ve rekreasyonun birbirle-

rine göre konumlarını belirlemekte sıkıntı yaşatabilmektedir.  

Birbirinden ayrıştırılmasında zorluklar yaşanan turizm ve rekreasyon kavramları-

nı, birbirinden ayırma ihtiyacı, ilk olarak rekreasyonun, bağımsız bir değişken 

olabilmesine yönelik kavramsal ve operasyonel düzeyde tanımlanma girişimine 

mailto:gamzeeyldz_@hotmail.com
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neden olmuştur. Bu girişime destek olacak somut bir teorik geri plan olmadığı için, 

ilk adım olarak mevcut rekreasyon tanımlarının tümünün genel olarak nelere vur-

gu yapıp neleri açıkta bıraktığına odaklanılmıştır.   

Rekreasyon tanımlarında vurgular, koşullar ve çıktı üzerinedir. Buna göre rekreatif 

faaliyetin ön koşulu; boş zaman ve gönüllüktür. Çıktısı ise; bireyin kendini mutlu 

hissetmesi, stresten uzaklaşması, kafasını dağıtması ve eğlenmesidir. Bu çıktılar 

tezde “kendilik hali”, rekreasyon ise Latince kökeninden hareketle “yenilenme” 

olarak adlandırılmıştır. Rekreasyon tanımlarına yönelik ilk tespit; ön koşullar ve 

çıktılar belirtilmesine rağmen, bu çıktılara “nasıl” ulaşılabileceğinin belirtilmemiş 

olduğudur. Bu tespitten hareketle; “bireyler olumlu bir kendilik haline nasıl ulaşır-

lar” veya “yenilenme nasıl sağlanır” soruları, tezin ilk yönlendiricisi olmuş ve araş-

tırma amaçlarının oluşumuna neden olmuştur. 

Belirlenen rekreatif faaliyetler aracılığıyla yenilenmeyi ayrık bir yapıda betimle-

mek ve yenilenme ile olumlu kendilik halleri ilişkisinin yapısını belirlemek bu tezin 

amacıdır. Bu doğrultuda tezde hedeflenen diğer amaçlar kendini göstermektedir. 

Bunlar; “Yenilenme” ve “Turizm”in kendilik haliyle ilişki yapısını belirlemek, her 

iki kavramda da vurgusu yapılan boş zamanın hem “Turizm” hem de “Yenilenme” 

ilişki yapısını belirlemek, yine her iki kavramda vurgulanan gönüllülükle, hem 

“Turizm” hem de “Yenilenme” ilişki yapısını belirlemek ve son olarak da “Turizm” 

ile “Yenilenme” ilişki yapısını belirlemektir. 

Araştırmada dört ayrı saha çalışması gerçekleştirilmiş, toplamda üç ayrı şehirden 

735 katılımcıyla görüşülmüştür. Sürecin sonunda psikometrik nitelikleri bakımın-

dan tekrarlı sınamalara tabi tutulmuş, güvenilirlik ve geçerlilik bakımından araş-

tırmacılara önerilebilecek bir  “yenilenme” ölçeği geliştirmiştir. Tezin özgün katkı-

sı, yeni bir yapı önermesi ve bu yapıya ilişkin ölçeği beraberinde sunmasıdır. 

Yeni geliştirilen ölçek kullanılarak yapılan araştırmanın bulguları; yenilenmenin 

turizmden farklı bir yapı olmakla birlikte, tıpkı turizm gibi bireyin kendilik haliyle 

ilişkili olduğunu göstermektedir. Bulgularda dikkat çekici olan; turizm boş zaman 

ön koşuluyla ilişkili olmakla birlikte, yenilenmenin boş zamandan bağımsız gerçek-

leştirilebilmesidir. Bu haliyle; bireyin yenilenme faaliyetlerini boş zaman ve mekân 

ön koşullarından bağımsız gerçekleştirebilmesi, olumlu kendilik haline destek 

vaadinde olan turizm için yenilenmeyi önemli bir rakip haline getirebilir. 

Anahtar sözcükler: Rekreasyon, yenilenme, ölçek geliştirme, değişken yapılandırma. 
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ÖZ 
Araştırmada bir turizm destinasyonunda ne tür restoran biçimleşmelerinin ortaya 

çıkabileceğinin belirlenmesi ve destinasyonda farklı restoran biçimleşmelerinin 

ortaya çıkmasında turizmin nasıl bir rol oynadığının anlaşılması amaçlanmaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda araştırmanın temel sorularını şu şekilde sıralamak müm-

kün olmaktadır. 

 Belirli bir turizm türünün egemen olduğu bir destinasyonda farklı restoran 

uygulamaları ortaya çıkabilir mi? 

 Bu uygulamalar farklı türlerdeki restoran biçimleşmelerinin oluşmasına yol 

açabilir mi? 

 Bu biçimleşmelerin ortaya çıkmasında turist davranışının rolü var mıdır? 

Varsa bu rol anlaşılabilir mi? 

 Bu biçimleşmeler belirli özellikleri itibariyle tanımlanabilir mi?  

Araştırmanın alanı Ürgüp, Uçhisar, Avanos, Göreme, Derinkuyu ve Kaymaklı bölge-

lerini içeren Kapadokya bölgesi olarak belirlenmiştir. Araştırma Haziran – Kasım 
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2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve nitel araştırma yaklaşımından yararla-

nılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın deseni iç içe geçmiş tek durum çalışması ola-

rak belirlenmiştir. Nitel yaklaşım çerçevesinde veri toplama tekniği olarak dokü-

man incelenmesi ile yarı yapılandırılmış görüşme; veri analiz yöntemi olarak da 

içerik analizinden faydalanılmıştır. Bu çerçevede araştırma yöntemi birbirini izle-

yen ve tamamlayan beş ana aşamadan oluşmaktadır. İlk dört aşama Türkiye gene-

linde gastronomi ve turizm ilişkisine dair dokümanların incelenmesi; Kapadokya 

bölgesinde gastronomi ve turizm ilişkisine dair dokümanların incelenmesi; Kapa-

dokya bölgesine ait tanıtım materyalleri ile web sitelerinin incelenmesi ve bölge-

deki paydaşlarla görüşmeler yapılması şeklinde sıralanmaktadır. Bu dört aşamada 

toplanan veriler her bir aşamayı takiben analize tabi tutulmuştur.  

Araştırmanın ana bulgularına temel teşkil eden verileri toplamak için yarı yapılan-

dırılmış görüşmeler 21 – 26 Temmuz 2014 tarihleri arasında gönüllülük esasına 

dayalı olarak seçilen 12 turizm paydaşı ile gerçekleştirilmiştir. Görüşme yapılan 

paydaşlar profesyonel turist rehberleri, seyahat acentası yetkilileri, il kültür ve 

turizm müdürlüğü şube müdürü, öğretim üyeleri, aşçıbaşıları, dernek başkanları ve 

otel genel müdüründen oluşmaktadır. Araştırma bulguları restoran biçimleşmele-

rinin kavramsal yapısının dört adet ana kategori ile on dokuz adet alt kategoriden 

oluştuğunu göstermektedir. Turist profili ve seyahat davranışı ana kategorisinin 

milliyet çeşitliliği, seyahat motivasyonları, seyahat şekli, konaklama türü, harcama 

düzeyi ve satın alma davranışı alt kategorilerinden oluştuğu anlaşılmaktadır. Böl-

gede günlük turların düzenlenmesi, tur programlarının katı olması ve bölgede 

maliyet ve satış kaygısının baskın olması egemen turizm anlayışının alt kategorile-

rini oluşturmaktadır. Turistlerin enformasyon arayışı, yerel mutfağı deneyimleme 

ve gastronomik turizm ürünlerini tüketme şeklindeki davranışları da yerel gastro-

nomi ile ilişkili turist davranışları ana kategorisinin alt kategorileridir. Son olarak 

restoranlar bağlamında hedef pazar seçimi, maliyet kaygısı, uyarlanma, otantik 

atmosfer, yerel sunum ve restoran biçimleşmeleri bölgedeki restoran uygulamaları 

ve biçimleşmeleri ana kategorisinin alt kategorileri olarak belirmiştir. 

Kapadokya bölgesinde restoran biçimleşmeleri otel restoranları, grup restoranları, 

butik restoranlar, etnik restoranlar ve kebap ve pide restoranları şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Otel restoranları bölgeye paket turla seyahat eden turistlerin yemek 

yediği, yıldızlı otellerin bünyesinde yer alan ve açık büfe servis sunan restoranlar-

dır. Grup restoranları bölgede düzenlenen günlük turlara katılan turist gruplarının 

yemek yediği ve acentalarla anlaşmalı olan restoranlardır. Butik restoranlar birey-

sel olarak seyahat eden turistlerin yerel yemekleri tatmak için ziyaret ettiği ve 

bağımsız şekilde ya da bir butik otel bünyesinde hizmet veren restoranlardır. Etnik 

restoranlar bölgeye gelen turistlerin milliyetleri ve damak tatları çerçevesinde 

yiyecek sunan ve Uzakdoğudan ya da Hindistan’dan gelen turistler için hizmet 
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veren Japon, Kore, Hint restoranı gibi restoranlardır. Pide ve kebap restoranları ise 

yerel halkın yemek yediği, menüsünde pide - kebap çeşitleri ya da dönerin ağırlıkta 

olduğu ve daha çok şehir merkezinde konumlanmış olan restoranlardır. 

Tüm bunların ışığında araştırmada bölgeyi ziyaret eden turistlerin profili ve dav-

ranışlarında milliyet ve seyahat şeklinin önemli belirleyiciler olması ve bunların 

diğer davranışsal değişkenleri etkilemesi; paket turla gelenlerin ağırlıkta olmasına 

da bağlı olarak bölgedeki egemen turizm anlayışının günlük turlar üzerine kurul-

muş olması ve bu turlarda yemeğe çok az zaman ayrılması; milliyet ve seyahat 

şekli ile turizm anlayışı arasındaki etkileşim çerçevesinde turistlerin yerel gastro-

nomi ile ilgili davranışlarının da farklılık gösterebilmesi ve bu bağlamda bireysel 

olarak seyahat edenlerin yerel gastronomiye daha çok ilgili olması; turistlerin yerel 

gastronomi ile ilgili davranışlarına göre bölgedeki restoranların hedef kitle seçim-

lerinin ve dolayısıyla maliyet konusundaki kaygılarının şiddetinin farklılık göster-

mesi; hedef kitle seçimi ve maliyet kaygısının restoran uygulamalarını etkilemesi 

ve bu uygulamaların da restoran biçimleşmelerini belirlemesi şeklindeki ilişkilerin 

ortaya çıktığı söylenebilir. 

Tez çalışmasının, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde belirli bir turizm türünün 

egemen olduğu bir bölgedeki başlıca paydaşların görüşleri doğrultusunda restoran 

uygulamalarının ve bu uygulamaların yol açtığı farklı restoran biçimleşmelerinin 

ortaya çıkarılmış olması ve restoran biçimleşmelerinde turizm türü ve turist dav-

ranışlarının etkilerine ilişkin bulguların saptanması yoluyla ilgili alanyazına katkı 

verdiği düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Gastronomi, yerel yiyecek, restoran, restoran biçimleşmeleri, 

Kapadokya, nitel araştırma. 
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ÖZ 

Marina işletmeleri, deniz turizmi açısından önemli role sahip hizmet sağlayıcı ak-

törler arasındadır. Dünyada ve Türkiye'de son yıllarda marinacılık sektöründe 

yaşanan gelişmeler, marina sayılarının ve bağlama kapasitelerinin artmasına sebep 

olmuş ve uluslararası düzeyde rekabetin ön plana çıkmasına olanak sağlamıştır. 

Rekabet ortamında yaşanan değişimler marina işletmelerinin müşterilerini mem-

nun etmek amacıyla sağladıkları hizmetlerin kalite düzeylerinde iyileştirme yapma 

ihtiyacını doğurmuştur. Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’de yer alan marina 

işletmelerinde müşteriler tarafından algılanan hizmet kalitesi değişkenlerinin be-

lirlenmesi ve bu değişkenlerin müşteri memnuniyetine etki düzeylerinin ortaya 

konmasıdır.  

Araştırmanın amaçları doğrultusunda, karma araştırma yöntemi seçilmiştir. Karma 

araştırma yöntemi ışığında literatür taraması sonucunda uzmanlar ile yüz yüze 

görüşmeler yapılarak saha araştırmasında kullanılacak değişkenler tespit edilmiş-

tir. Bu değişkenler veri toplama aracı olarak anket formu ile İzmir, Aydın ve Muğla 

illerinde faaliyet gösteren toplam 8 marinadan hizmet alan 134 marina müşteri-

mailto:gorkem_dikec@hotmail.com
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sinden toplanarak analiz edilmiştir. Saha araştırması sonucunda elde edilen verile-

rin analizlerine bağlı olarak müşterilerin genel memnuniyet düzeyleri ve algılanan 

hizmet kalitesi değişkenlerinin memnuniyet düzeylerine etkisi ortaya konulmuştur.  

Anahtar sözcükler: Deniz turizmi, marina, hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti. 
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ÖZ 

Son yıllarda belli başlı turist destinasyonlarından biri olarak gelişme gösteren ve 

Dünya’da 2013 yılında 38 milyon ziyaretçiyle en çok uluslararası turist çeken al-

tıncı destinasyon olan Türkiye’de, önemli deniz turizmi merkezleri olan Saroz Kör-

fezi, Ayvalık, Kuşadası, Bodrum ve Antalya gibi tatil yerleri çirkin, plansız bir bü-

yümeyle büyük bir tahribat sonucu İngiltere’deki Blackpool ile aynı kaderi paylaş-

ma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Çünkü bu mekânlarda sürekli olarak yeni 

binalar inşa edilmekte, toz ve gürültü kirliliği görülmekte bu hızlı gelişme karşısın-

da sahil yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle araştırmada, Turizm Alanları Yaşam 

Döngüsü Modeli ile Türkiye’de turizme ilk açılan mekânlardan biri olan Kuşadası 

turizminin yaşam döngüsünü ortaya koyup, bu döngünün gelecekte nereye varaca-

ğını incelemektedir. Bu çerçevede araştırma boyunca şu sorulara yanıt aranacaktır: 

Turizm alanları yaşam döngüsü teorisi nedir? Kuşadası’ndaki mevcut turizm sek-

törü turizm alanları yaşam döngüsü teorisinde hangi evrededir? Kuşadası’nda 

turizmin başlangıcı, gelişimi ve bugünkü durumunda hangi faktörler etkili olmuştur?  



Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri 

 

419 

Araştırma boyunca, bu sorulara cevap aranırken çok çeşitli birincil ve ikincil veri 

kaynakları elde edilmeye çalışılmıştır. Bu verilerin temininde nitel araştırmalarda 

en çok kullanılan, görüşme, gözlem ve yazılı dokümanların incelenmesi teknikleri 

kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla analize tabi tutulmuştur. 

Sonuç olarak, Butler’in teorisinde ortaya atılan bütün aşamalar ne yazık ki Kuşada-

sı’nda yaşamıştır. Bu aşamadan sonra Türkiye’nin turizm politikalarının bir yansı-

ması olarak Kuşadası’nın iyi bir model oluşturması ve sürdürülebilir turizm temel-

lerinin ülke çapında atılması için gerekli derslerin çıkarılabileceği bir destinasyon 

olarak görülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Turizm alanları yaşam döngüsü, Kuşadası 
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ÖZ 

Türkiye’de hem turizm hem de beden eğitimiyle ilgili fakülte ve yüksekokullar 

altında açılmaya başlanan rekreasyon bölümlerinin nasıl yapılanması gerektiği 

konusunda tartışmaların yaşandığı bir süreçten geçilmektedir. Açılan rekreasyon 

bölümlerinin misyon ve vizyonları, müfredat tasarımları, ders içerikleri ve dolayı-

sıyla bu bölümlerden mezun olacak öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin ne olaca-

ğı konusunda bir netlik kazanılabilmiş değildir. Öte yandan, rekreasyonla ilgili 

farklı alanlarda üretilen ve adeta ünlü bilim felsefecisi Thomas Kuhn’un bahsettiği 

“olağan bilim öncesi dönem”deki birbirinden kopuk bilgi parçacıkları halinde yığı-

lan bir bilgi külliyatının oluşmaya başladığı dönemde, alandaki bilgi birikiminin 

epistemolojik ve metodolojik açıdan sentezlenmesi ve değerlendirilmesine ihtiyaç 

olduğu fark edilmektedir. Ancak bu yolla, rekreasyon alanında araştırmalar yapan 

bilim adamlarının teori geliştirme çabalarında mevcut bilgiyi birleştirme olanağı 

bulabileceği ve alanın bilimsel konumunun ileriye taşınabileceği düşünülmektedir. 
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Bunun için de rekreasyonun ilişkili olduğu alanlar altındaki konumlanışının (mul-

tidisipliner yapısının) daha net anlaşılması gerekmektedir.  

Bu çalışma, farklı fakülte ve yüksekokullar altındaki rekreasyon bölümlerinin 

amaçları ve müfredatlarının hem ‘entegre’ hem de ‘birbiriyle örtüşmeden’ nasıl 

tasarlanacağını netleştirebilmek ve rekreasyon alanında yığılan bilgi külliyatının 

epistemolojik ve metodolojik açıdan bir sentezini sunarak rekreasyon alanı için bir 

araştırma kapsamı önerisi sunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, bilim 

dalına ilişkin bir analiz amacı taşıması bakımından bilimetrik bir çalışmadır. Araş-

tırmada; Proquest veri tabanında 1917-2014 yılları arasında yayınlanan rekreas-

yon konulu 619 tam metin İngilizce tez incelenmiştir.  

Rekreasyonun ilişkili olduğu alanları tespit edebilmek için, tezlerin çıktığı anabilim 

dalı/bölüm adlarına görsel veri analizi tekniklerinden kelime bulutu (word cloud) 

analizi uygulanmıştır. Rekreasyonun; eğitim, turizm, sosyoloji, tarih, psikoloji, sağ-

lık, kinesiyoloji, spor, coğrafya, ekonomi, ormancılık, işletme, ziraat, çevre tasarımı 

ve planlaması ve peyzaj mimarlığı alanlarıyla ilişki halinde olduğu tespit edilmiştir. 

Turizm ve diğer araştırma alanlarındaki rekreasyon tezleri arasındaki benzerlik ve 

farklılıkları belirleyebilmek için, tezler anabilim dalı/bölüm adlarına göre turizmle 

ilgili alanlardan ve diğer alanlardan çıkan tezler olarak iki kategori altında sınıfla-

narak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen kelimeler, araştırılan değiş-

kenler, araştırma kapsamı, örneklem türü, araştırma yaklaşımı, araştırılan aktivite, 

zaman ifadeleri ve yöntem yaklaşımı parametrelerine göre sentezlenmiştir. Rekre-

asyonun farklı alanlar altındaki konumlanışını tespit edebilmek içinse, “insanın 

duygusal düşünsel doğası”, “insanın fiziksel doğası” , “doğal çevre” ve “yapılandı-

rılmış çevre” ile ilgili alanlar olmak üzere dört farklı kategoriye göre gruplanan tez 

başlıklarına kelime bulutu analizi uygulanmıştır. Kelime bulutlarının sentezi yoluy-

la ulaşılan bulgular ışığında, farklı birimler altında açılacak rekreasyon bölümleri-

nin müfredat kapsamına yönelik öneriler sunulmuştur. Bulgular ayrıca; rekreasyo-

nun multidisipliner yapısına göre farklı araştırma rota ve sahalarına da işaret et-

mektedir. Turizm Fakülteleri bünyesindeki rekreasyon bölümlerinin; insanın 

“duygusal ve düşünsel” doğasına odaklanmasının, rekreasyon eğitiminin multidi-

sipliner yapısına daha uygun olacağı saptanmıştır. Bu bilimetrik çalışmanın; rekre-

asyonla ilgili literatür değerlendirmeleri ve meta-analizleri destekleyebileceği 

düşünülmektedir. Bu araştırma; program geliştirme pratiği açısından ortaya koy-

duğu bakış açısıyla da, farklı alanlarda program tasarımı yapmak isteyen akade-

misyenlere fikir verebilir.  

Anahtar sözcükler: Rekreasyon, eğitim, müfredat, bilimetri, kelime bulutu analizi. 

 



VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi:  422-423,  
28 Nisan – 01 Mayıs 2016, Avanos, Nevşehir 

   Bütün hakları saklıdır 
ISBN: 978-605-65762-2-5  

 

 

 

Türkiye’de Mesleki Turizm Eğitimi ve Zorunlu Staj:  
Turizm Meslek Lisesi Örneği 

 

 
 

Yüksek Lisans Tezi  
 
 
 

Öyküm PAK 
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi  

Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 
E-posta: oykumpak@hotmail.com 

 
 

Danışman:   
Doç. Dr. Zafer ÖTER 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi  
 
 
 

Kabul tarihi: 06.08.2015 

 

 

ÖZ 

Türkiye’de örgün turizm eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı’nın onaylamış olduğu okul-

larda lise düzeyinde başlamaktadır. Türkiye’de turizm eğitiminin başlangıç aşama-

sını oluşturmaları nedeniyle meslek liseleri büyük önem taşımaktadır. Meslek lise-

lerinde meydana gelen yetersizlik ve sorunlar gelecekte turizm sektörüne katılacak 

olan personeli olumsuz etkileyebilecektir. Bu nedenle turizm eğitimi veren meslek 

liselerinin eğitim kalitesi çeşitli açılardan incelenmeyi hak etmektedir. Bunlara 

örnek olarak müfredat, okulların kuruluş yerleri, öğrenci seçme süreçleri, uygula-

malı eğitim konusu ve zorunlu staj uygulamaları sayılabilir. 

 

Zorunlu staj uygulaması turizm eğitimi alan lise öğrencilerinin sektörle ilk teması-

nı sağlamaktadır. Turizm meslekleri ile ilgili ilk deneyimler ve izlenimler özellikle 

zorunlu staj uygulamalarında kazanılmaktadır. Staj uygulamalarının başarılı olma-

sı hem işgörenlerin motivasyonu ve verimliliğini arttırabilir hem de gelecekte 

önemli roller üstlenecek turizm profesyonellerinin sektöre kazandırılmasını sağla-

yabilir. 
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Türkiye’de genel olarak mesleki eğitim sorunu olduğu kabul edilmektedir. Turizm 

eğitimi veren meslek liseleri de bu sorunun bir parçasıdır. Zorunlu staj uygulama-

larına dair sorunlarla ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Yapılan araştırmalara 

rağmen turizm meslek liselerinde stajyerlerin sorunlarının devam ettiği görülmek-

tedir. Turizm işletmelerinde insan kaynakları planlamasında verimli sonuçlar elde 

etmek için zorunlu stajlarda görülen eksiklerin giderilmesi gerekmektedir. Bu 

bağlamda, stajyerlerin yaşamış olduğu sorunlar tespit edilmeli ve konuya dair 

çözüm önerileri geliştirilmelidir. 

 

Bu çalışmada stajyerlerin turizm işletmelerinde yaşadıkları sorunlar nicel yöntem-

le incelenmiştir. 242 stajyerden anket tekniği ile veri toplanmıştır. Yapılan anket 

çalışmasında stajyer ve staj deneyimi ile ilgili demografik ve tanımsal bilgiler der-

lenmiştir. Ayrıca anket kapsamında stajyerlerin stajları ile ilgili memnuniyet du-

rumları irdelenmiştir. Bunun yanında açık uçlu sorularla nitel bilgi de toplanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Turizm eğitimi, staj programı, mesleki eğitim, stajyer, toplumsal 

cinsiyet, teknik eğitim.  
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ÖZ 

Dünya nüfusundaki hızlı artış ve sanayileşmede yaşanan gelişmeler çevre ve insan 

sağlığı konularında pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Sorunların başında 

tarımda üretim artışı sağlamak için yoğun olarak kimyasal girdi kullanılması gel-

mektedir. Çevre sorunlarının sürekli artması ve tehdit edici boyutlara gelmesi, 

ekolojik sistem dengelerini korumaya yönelik sürdürülebilir bakış açıları gelişti-

rilmesine yol açmıştır. Yaşanan bu gelişmeler ekolojik dengeyi bozmadan üretimi 

sağlayacak sistemlerin geliştirilmesini gerekli kılmış ve geliştirilen sistemler ara-

sında ‘Organik Tarım Sistemi’ni ön plana çıkarmıştır. Organik tarım insana ve çev-

reye dost bir üretim şeklidir.  

Ülkemiz doğal güzellikleri, tarihi çekicilikleri, sosyo-kültürel özellikleri ile alterna-

tif turizm türlerine uygun potansiyele sahiptir. Doğal, kültürel ve tarihi değerlerin 

kaynak olarak kullanıldığı turizm sektöründe, özellikle çevre üzerindeki olumsuz 

etkilere karşı alternatif olarak ortaya çıkan sürdürülebilirlik yaklaşımlarından biri 

eko-turizmdir. Turizm etkinliklerinin geleneksel çekicilikleri olarak kabul gören 

deniz-kum-güneş üçlüsüne olan talep günümüzde yerini gezmek-öğrenmek-
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tanımak bileşenlerine bırakmaya başlamıştır. Bu bileşenlerin en iyi gerçekleştiği 

turizm türü de eko-turizmdir. Eko-köyler, ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel 

anlamda sürdürülebilir yerleşim modelleridir. Çandır, eko-turizm arzının temel 

parçalarını oluşturan zengin doğal yapısı, tarihi ve kültürel kaynakları nedeniyle 

örnek çalışma alanı olarak seçilmiştir. Planlanan turizm gelişiminin başarıya ulaş-

masındaki önemli etkenlerden birisi de yerel halktır. Yerel halkın turizmin gelişi-

mine, faaliyetlerine, işletmelerine ve turistlere karşı tutum ve davranışları olumlu 

veya olumsuz etkiler doğurabilir. Bu sebeple yerel halkın turizmin gelişimine karşı 

tutumları bilinmeli ve bu bilgiler ışığında gerekli çalışmalar için planlar yapılmalı-

dır. Araştırma, yerel halkın model eko-köy projesi çerçevesinde organik tarım, 

çevre ve eko-turizm konularında farkındalıklarının tespiti amacıyla yapılmıştır.  

Halk Çandır'ın zengin bir turizm potansiyeline sahip olduğunu fakat bu potansiyeli 

yeterince kullanamadığını düşünmektedir. Ayrıca halkın Çandır'ın çeşitli altyapı 

problemlerinin olduğu düşünceleri değerlendirilmesi gereken konular olarak orta-

ya çıkmıştır. Çandır halkı aynı zamanda turizmin gelişmesi için turizm yatırımları-

nın artması gerektiğini ve turizmin şehirde istihdam olanaklarını artıracağını dü-

şünmektedir. 

Çalışma kapsamında, alanla ilgili kaynak taraması, yerel halk ve ilgili kurum yetkili-

leri ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Bunun yanında, sorgulama kâğıdı (anket) 

hazırlanmış, yerel halka ve turizm işletmecilerine uygulanmıştır. Çalışma altı bö-

lümden oluşmaktadır. Birinci ve ikinci bölümde konuyla ilgili kuramsal açıklamala-

ra yer verilmiştir. Üçüncü bölümde Çandır'ın genel özellikleri, doğal, tarihi, kültürel 

ve arkeolojik çekicilikleri incelenmiş ve konu itibariyle araştırılmakta olan Çan-

dır'ın tarihçesi, coğrafi konumu, ulaşımı, mevcut eko-turizm potansiyeli ele alın-

mıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünde araştırmanın modeli ve hipotezlerine, 

evreni ve örneklemine, veri toplama aracı ve tekniklerine yer verilmiş, verilerin 

analizi ve güvenilirliliği ile ilgili açıklamalarda bulunulmuştur. Beşinci bölüm, elde 

edilen veriler çerçevesinde araştırmanın bulgularının yer aldığı bölümdür. Bu bö-

lümde veriler istatistikî yöntemlerle  

analiz edilerek bulgular ortaya konmuş ve yorumlamalarda bulunulmuştur. Araş-

tırmada bulgular, yerel halkın genel olarak kırsal turizmin gelişiminin ekonomik 

sosyal ve çevresel açıdan olumlu sonuçlar yaratacağı görüşünde olduğunu ve orga-

nik tarım çalışmalarına katılmak istediklerini göstermektedir. Son bölüm olan 

altıncı bölümde ise elde edilen bulgular çerçevesinde sonuçlar değerlendirilmiş ve 

bu doğrultuda öneriler getirilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Ekoturizm, turizme yönelik tarım uygulamaları, Çandır ekolojik 

köy.  
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ÖZ 

Bu çalışma, Kapadokya bölgesinde bulunan Kayseri ve Nevşehir illerinde faaliyet 

gösteren konaklama işletmelerinin web tabanlı pazarlama araçlarından biri olan e-

postayı kullanım düzeylerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu tez çalışmasında, 

konaklama işletmelerine gizli müşteri çalışması adı altında e-posta gönderilerek 

ileri bir tarih için müsaitlik ve verilen hizmetlerle ilgili sorular sorulmuşur. Otel 

işletmelerinin bulundukları bölgeye, yıldızına ve büyüklüğüne göre verdikleri ce-

vaplar arasında ilişki kurulmuştur. Türkçe ve İngilizce e-postalara ait hız, biçim ve 

içerik değişkenleri analiz edilmiş ve iki grup arasındaki farklılıklar test edilmiştir. 

Elde edilen bulgulara göre; otel işletmelerinin oda sayısı arttıkça e-postaya cevap 

vermelerinde düşüş olduğu görülmüştür. Otel yıldızı ve biçim arasında ise pozitif 

bir ilişki olduğu, dolayısıyla otellerin yıldız sayıları arttıkça e-postalara biçimsel 

olarak daha önem verdikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca otel işletmelerinin Türkçe 
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gönderilen e-postalara İngilizce e-postalara oranla biçimsel olarak daha fazla önem 

gösterdikleri belirlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: E-posta yönetimi, web tabanlı pazarlama, konaklama işletmesi, 

Kapadokya. 
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ÖZ 

Günümüzün rekabet ortamında konaklama işletmelerinin son hedefleri varlığını 

sürdürmek ve kâr elde etmektir. Bu hedeflere ulaşabilmek için konaklama işletme-

lerinin belirli faktörler kullanarak, rakiplerine karşı rekabet gücü elde edebilmeleri 

hayati öneme sahiptir. Bu çalışmada öncelikle, işletmelere rekabet gücü sağlayacak 

bu faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, rekabet gücünü belirle-

diği düşünülen bu faktörlerin, konaklama işletmelerinde kullanılıp kullanılmadığı, 

konaklama işletmelerinin hangi faktörlere daha çok önem verdiklerinin, hangile-

rinde kendilerini başarılı gördüklerinin ve kendilerini rakiplerle karşılaştırdıkla-

rında, hangi faktörler açısından üstün olduklarının belirlenmesidir. Tüm bunları 

belirlemeye yönelik olarak Kapadokya bölgesinin en önemli turizm merkezi olan 

Nevşehir ilinde turizm işletme belgesine sahip konaklama işletmelerinin orta ve 

üst düzey yöneticilerine yönelik bir alan araştırması yapılmıştır. Bu alan araştır-

masının sonuçlarına göre, Nevşehir ilindeki konaklama işletmeleri rekabet gücü 

faktörlerine önem vermektedirler, bazılarında kendilerini başarılı görmektedirler 

ve rakipler karşısında bazı faktörleri kullanarak rekabet etmektedirler. Araştırma 
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sonuçlarına göre, Nevşehir ilinde turizm işletme belgeli konaklama işletmelerinin 

en çok önem verdikleri faktör kalitedir. Kendilerini en başarılı gördükleri faktör 

pazarlamadır ve rakiplerle finans ve kalite unsurlarını kullanarak rekabet etmek-

tedirler. Ayrıca araştırma sonuçlarına göre, işletmelerin türlerine göre, rekabet 

gücü faktörlerini değerlendirmelerinde bir farklılık olduğu saptanmıştır. Cevapla-

yıcıların değerlendirmelerine göre, butik oteller ve özel belgeli tesisler, kalite fak-

törüne otel işletmelerine kıyasla daha çok önem vermektedir. Benzer şekilde, butik 

oteller pazarlama faktöründe kendilerini diğer tesis türlerinden daha başarılı gör-

mektedir ve rakiplerine karşı en çok finans ve kalite boyutlarıyla üstünlük sağla-

maktadırlar. Bu durumda, Nevşehir ilinde en rekabetçi konaklama işletmesi türü 

butik oteller olarak belirlenmiştir denebilir. Bu çalışmada verilerin elde edilmesi 

aşamasında bazı kısıtlılıklar yaşanmasıyla birlikte, analiz sonuçları konaklama 

işletmesi türleri açısından daha sonraki çalışmalar için örnek teşkil edebilir; bu 

açıdan çalışma sonunda gelecek çalışmalar için bir takım öneriler getirilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Konaklama işletmeleri, rekabet gücü, strateji, pazar, kalite. 
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ÖZ 

Bu araştırma, ilk kez sportif tüplü dalış yapan yerli ve yabancı (İngiliz) turistlerin 

durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesini 

amaçlamaktadır. Araştırmada nicel araştırma metodu benimsenmiş olup ilişkisel 

tarama modeli kullanılmıştır. 2014-2015 Yaz sezonunda Muğla ili Fethiye ilçesinde 

Dalyan Koyu mevkiinde, ilk kez sportif tüplü dalış yapan 65 yerli ve 65 yabancı, 

toplam 130 turist bu araştırmaya katılmıştır. Araştırmada, ilk kez sportif tüplü 

dalış yapan yerli ve yabancı turistlerin kişisel değişkenlerine göre durumluk ve 

sürekli kaygı düzeyleri incelenmiştir. Araştırmada, spora ilgi duymayan, dalış ile 

ilgili belgesel izlemeyen ve sertifikalı dalıcı tanımayan yerli turistlerin durumluk 

kaygı düzeyleri daha yüksek çıkarken; dalışla ilgili okuma yapmayan yerli turistle-

rin ise hem durumluk hem de sürekli kaygı düzeyleri daha yüksek çıkmıştır. Öte 

yandan, 45 yaş ve üstü olan, çocuk sahibi olan ve ekstrem spor yapmayan yabancı 

turistlerin durumluk kaygı düzeyleri daha yüksek çıkarken; aylık geliri 3001$’dan 

az olan yabancı turistlerin ise hem durumluk hem de sürekli kaygı düzeyleri daha 

yüksek çıkmıştır. Ayrıca, yerli turistlerin durumluk kaygı düzeyleri ile sürekli kaygı 
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düzeyleri arasındaki korelasyon katsayısının r=0.552 (orta düzeyde) ve anlamlılık 

düzeyinin p=0.00 olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda yerli 

turistlerin durumluk kaygı düzeyini spora ilgi duyma, dalış ile ilgili okuma yapma, 

dalış ile ilgili belgesel izleme ve sertifikalı dalıcı tanıma, sürekli kaygı düzeyini ise 

dalış ile ilgili okuma yapma değişkenlerinin etkilediği saptanmıştır. Yabancı turist-

lerin durumluk kaygı düzeyini yaş, aylık gelir, çocuk sahibi olma ve ekstrem spor 

yapma, sürekli kaygı düzeyini ise aylık gelir değişkenlerinin etkilediği saptanmış-

tır. Ayrıca, yerli turistlerin durumluk kaygı puanları ile sürekli kaygı puanları ara-

sında pozitif, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişkinin varlığından söz edilebilir. 

Anahtar sözcükler: Spor, turizm, dalış, kaygı.  

 



VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi:  432-433,  
28 Nisan – 01 Mayıs 2016, Avanos, Nevşehir 

   Bütün hakları saklıdır 
ISBN: 978-605-65762-2-5  

 

 

 
 Etkinlik Pazarlamasında Reklam Mesajlarının Analizine  

Yönelik Bir Çalışma 

 

 

 
Yüksek Lisans Tezi  

 
 
 

Zehra Gökçe SEL 
 Dokuz Eylül Üniversitesi  
Sosyal Bilimler Enstitüsü  

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 
E-posta: gokce.doner@deu.edu.tr 

 
 

Danışman:   
Doç. Dr. Gürhan AKTAŞ 
Dokuz Eylül Üniversitesi 

 
 
 

Kabul tarihi: 17.08.2015 
 

 

 

ÖZ 

Etkinlikler, son yirmi yıldır hızlı gelişimleri ve yarattıkları ekonomik kazanımlar 

nedeniyle önem kazanmış durumdadır. Bu organizasyonların beraberinde getirmiş 

olduğu olumlu etkilerin yansımaları, turizm faaliyetleri açısından da değerlendi-

rilmektedir. Bu nedenle, ziyaret çekme potansiyelinin yüksek olduğu etkinliklerin 

yaşamının sürdürülebilirliği oldukça önemlidir. 

Etkinliklere ilgi ve katılımın arttığı günümüzde, başarılı uygulanan pazarlama stra-

tejileri etkinliklerin başarıya ulaşabilmesindeki temel faktörlerden birisidir. Ziya-

retçilerin beklenti ve ihtiyaçlarının artış gösterdiği bu dönemde, etkinliklerde doğ-

ru yürütülen pazarlama iletişimi stratejileri, sürekli sağlanmasında ve sürekli re-

kabet avantajının elde tutulması açısından önemlidir. Etkinlikler, belirlenen özel 

bir zaman diliminde gerçekleştiği için hedef kitleye doğru ve etkili bir şekilde ses-

lenebilmek, organizasyonun devamlılığını sağlayabilmek adına gereklidir. Bu da, 
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pazarlamanın tutundurma karması elemanlarından biri olan reklam mesajları 

aracılığı ile sağlanmaktadır.  

Bu çalışmada, alınan yazılı izinler kapsamında Cannes ve Berlin Film Festi-

val’lerinin geçmişten günümüze tüm basılı afişlerinin içerikleri incelenmiştir. Bu 

kapsamda yer alan reklam mesaj içerikleri ve bu içeriklerde yatan saklı/yan an-

lamlar, film sektörü ve döneme damgasını vuran gelişmeleri takiben ortaya çıka-

rılmıştır. Araştırmanın bulgularının analizinde, nitel araştırma analizi programı 

kullanılmıştır. Ayrıca afişlerde yer alan görsel unsurların yoğunluğu nedeniyle, yan 

anlamların belirlenmesinde göstergebilim analizi kullanımı tercih edilmiştir. 

Araştırmanın bulguları, etkinlik reklamlarında kullanılan mesajların görsel sembol 

veya işaretler ile ifade edildiğini; organizasyonların güncel pazarlama stratejileri-

nin verilmek istenen mesajlara doğrudan etkide bulunduğunu göstermektedir. 

Çalışmanın bulguları, afişin yayınlandığı dönemde gerçekleşen sinema dünyasında 

veya toplumda yaşanan olayların görsel olarak afişlere yansıtılma ihtiyacının yo-

ğunlukta olduğunu göstermektedir. 

Anahtar sözcükler: Etkinlik pazarlaması, reklam, film festivali, göstergebilim analizi. 
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ÖZ 

En fazla Kültürel miras, kültürel değerler gibi kavramlar kültür turizminin temel 

çekiciliklerini oluşturmaktadır. Kültür turizmi ikamesi olmayan bir turizm türüdür. 

Bu nedenle kültür turizminin temel çekiciliği olan kültürel değerlerin korunması 

ve sürdürülebilirliği büyük öneme sahiptir. Kültürel değerlere bu katkıyı yapacak 

olan kişilerden birisi de profesyonel turist rehberleridir. Profesyonel turist rehberi 

turistlerle birebir iletişim halinde olan, ülkenin değerlerini turiste en iyi yansıtan 

ve bu değerlerin korunmasında, tanıtımında, gelecek nesillere aktarımında turist-

lere en iyi örnek olacak kişidir. Profesyonel turist rehberi, ülkesinin kültür elçisi 

rolüne sahip turizm hizmet elemanlarıdır. Bu tez çalışması ile; bir kültür elçisi olan 

profesyonel turist rehberinin turistlere aktarılan kültürel değerlere katkısının ve 

turistlerin buna yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

Bu amaçla hazırlanan çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bö-

lümünde kültür turizmi ve kültürel değer kavramları incelenmiştir. İkinci bölümde 

profesyonel turist rehberliği mesleği, rehberin özellikleri ve rehberin mesleki rol-

mailto:zeynepkabaoglu@nevsehir.edu.tr
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leri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise ilgili yazın taraması sonu-

cunda araştırma hipotezleri geliştirilmiştir. Bu doğrultuda Kapadokya Bölgesi’ni 

ziyaret eden yerli ve yabancı 408 turiste anket uygulanmıştır. Araştırma kapsa-

mında elde edilen veriler SPSS (22) programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada 

turistlerin sosyo-demografik özelliklerinin ve ölçek maddelerinin değerlendirilme-

sine ilişkin Frekans dağılımı analizi, ölçeğin maddelerini gruplandırmak için Faktör 

Analizi, turistlerin sosyo-demografik özellikleri ile algılamaları arasındaki farklılık-

ları ortaya koymak amacıyla da T Testi Analizi ve çoklu karşılaştırmalar için Anova 

Testi uygulanmıştır. Yapılan bu testler yardımıyla turist rehberinin kültürel değer-

lere nasıl katkı yaptığı ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda bir kültür 

elçisi olarak profesyonel turist rehberinin kültürel değerlerin korunmasına, tanı-

tımına ve kültürler arası etkileşime katkı yaptığı bulgusuna ulaşılmıştır. Turistlerin 

algılamalarının ise en çok milliyete, eğitim seviyesine ve gelir durumuna göre fark-

lılık gösterdiği araştırmanın bir diğer bulgusudur. 

Anahtar sözcükler: Profesyonel turist rehberi, kültür elçisi, kültürel değerler, Ka-

padokya bölgesi.  
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ÖZ 

Bu araştırmanın amacı turizm alanında lisans eğitimi veren yüksekokulların 2012 

yılından bu yana girdikleri fakülteye dönüşüm sürecinin incelenmesidir. Çalışma 

kapsamında fakülteleşen okulların dönüşüm için öne sürdükleri gerekçeleri ve 

yıllarca sahip oldukları yüksekokul yapısı ve uygulamalarını terk ederek fakülteye 

özgü yapılanmaya uyum sağlama süreçleri yeni kurumsalcı yaklaşımla ele alınmış-

tır. Yeni kurumsal kuram çerçevesinde katkıya açık gibi duran örgütsel alanda 

dönüşüm tartışmalarına bir örnek oluşturabilecek turizm lisans eğitiminde yükse-

kokuldan fakülteye dönüşüm süreci araştırmaya değer bir durum olarak seçilmiştir. 

Bu tez çalışmasında araştırma sorularını yanıtlayabilmek için nitel araştırma yön-

temlerinden yararlanılmıştır. Veri setinin oluşturulmasında doküman analizi, odak 

grup görüşmeleri ve bireysel görüşmelere başvurulmuştur. Fakülteleşen okulların 

web sayfaları ve müfredatlar; akademisyenler, idari personel ve öğrencilerle yapı-
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lan odak grup toplantıları ve akademisyenlerle yapılan görüşmelerin notları nitel 

araştırma yöntemlerine uygun şekilde analiz edilmiştir. 

Araştırma sonucunda yüksekokuldan fakülteye dönüşüm çabasına girilmesinin 

temel nedeninin okulun saygınlık kazanması, üniversite içinde ve toplumda daha 

iyi bir statüye kavuşması ve imajın iyileştirilmesi olduğu anlaşılmıştır. Fakülteleş-

menin uzun yıllardır yüksekokullar tarafından arzulanan bir dönüşüm olduğu, 

dolayısıyla geçmişten gelen kökleri olduğu sonucuna varılmıştır. Dönüşüm süre-

cinde ise eşbiçimleştirici mekanizmaların etkisinin yanında fakülte yapısına geçişte 

birtakım ayırma (decoupling) pratikleri ve yüksekokula özgü alışkanlıkların sür-

dürülmesi yönünde yararcı yaklaşımın sergilendiği de görülmüştür. 

Anahtar sözcükler: Turizm eğitimi, yeni kurumsal kuram, dönüşüm, fakülteleşme, 

nitel araştırma.  
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ÖZ 

Post-modern yaklaşımlardan biri olan paylaşılan liderlik, son yıllarda ortaya çıkan 

ve oldukça dikkat çeken bir yaklaşımdır. Pearce (2004:48)’a göre paylaşılan lider-

lik, “hem resmi hem de resmi olmayan liderlerin ‘seri halinde oraya çıkışı’ ile nite-

lendirilen bir takım içerisindeki eş zamanlı, sürekli, karşılıklı etki sürecidir”. Payla-

şılan liderlik, takım bazlı bir yaklaşım olmasıyla geleneksel liderlik yaklaşımların-

dan farklılık göstermektedir. Örgütlerde ortak amaçlar; başka bir deyişle paylaşı-

lan amaçlar ve paylaşılan yetki ve sorumluklar, beraberinde çalışma gruplarındaki 

liderliğin de paylaşımını gerektirmektedir. Böylece, takım içerisinde etkinin yatay 

konumlanması, çalışanlar arası güvenin ve birliğin olması, çalışanların karar alma-

ya direkt katılımı ve bunlara istekli olması gibi durumlar daha çok ön plana çık-

maktadır. Turizm endüstrisinin gelişimi, hizmet sektörünün özellikleri ve özellikle 

otel işletmelerindeki işin yapısı dikkate alındığında bu durumların neler olduğu 

merak uyandırmaktadır. Emek-yoğun bir endüstri olan turizm endüstrisinde, sos-

yal bir varlık olan insanın yönetilmesinin ötesinde, onlara liderlik edilmesi ve hatta 

onların yetenek ve becerini kullanmalarına izin verilerek diğerlerine liderlik etme-

leri de önem taşımaktadır. 
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Paylaşılan liderliğin henüz yeni bir konu olmasından dolayı, literatürde birtakım 

eksiklikler mevcuttur. Disiplinler arası bir yaklaşım olması sayesinde organizasyon 

ve yönetim alanında, sağlık ve özellikle eğitim sektöründe birçok çalışma yer al-

maktadır. Buna karşın, turizm alanında oldukça sınırlı sayıda çalışma yer almakta-

dır ve Türkçe literatürde hiçbir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu durum, konuyla 

ilgili önemi arttırmakta ve çalışma alanını oldukça genişletmektedir. 

Araştırmanın amacı, Mersin ilinde bulunan beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan-

ların paylaşılan liderlik algılarının ve bu algının boyutlarının tespit edilmesi ve 

değerlendirilmesidir. Araştırma, genel tarama ve ilişkisel tarama modeli kullanıla-

rak keşifsel türde tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Mersin ilinde faaliyet gös-

teren beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanlar oluşturmaktadır. Veriler, araştırma-

cı tarafından Türkçe’ye uyarlanarak bir araya getirilecek olan, toplamda 30 madde-

lik ölçek ile yapılandırılmış anketler yoluyla elde edilecektir. Anketler, kota örnek-

leme yöntemi ile 290 örneklem üzerinde yüz yüze uygulanacaktır. 

İki bölümden oluşmakta olan anket formunun birinci bölümünde, katılımcıların 

demografik özelliklerine yer verilmektedir. İkinci bölümünde ise; Wood (2005) 

tarafından geliştirilen “Paylaşılan Liderlik Algısı Anketi”ne ve “Takım Yapısı Anke-

ti”ne ek olarak, Carson, Tesluk ve Marrone (2007) tarafından geliştirilen ve payla-

şılan liderliğin öncülleri olan “içsel takım ortamı” ve “dışsal takım koçluğu (destek-

leyici dışsal liderlik)” ölçek maddelerinden yararlanılarak hazırlanan sorulara yer 

verilmektedir. Paylaşılan Liderlik Algısı Anketi; görevlerin birlikte tanımlanması, 

karşılıklı beceri geliştirme, çalışanlar arasında merkezi olmayan etkileşim ve duy-

gusal destek olmak üzere dört boyuttan oluşturmaktadır. İçsel takım ortamı ise; 

paylaşılan amaç, sosyal destek ve ses (söz hakkı) olmak üzere üç alt boyuttan 

oluşmaktadır. 

Analiz tekniklerinden betimleyici istatistiklere ek olarak, açıklayıcı faktör analizi, 

güvenilirlik analizi, bağımsız örneklem t-testi ve varyans analizi (tek yönlü ve çift 

yönlü ANOVA) kullanılacaktır. Analizler sonucunda elde edilecek bulgular ile araş-

tırmanın amaçları doğrultusunda değerlendirmelerde bulunulacaktır. Araştırma-

nın gelecekte, özellikle turizm alanında, yapılacak paylaşılan liderlik çalışmalarına 

ve literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca son olarak; çalışmanın, 

özel sektör yöneticilerine, takım yapılarına ve takımlarda paylaşılan liderliğin uy-

gulanmasına yönelik çalışmalarında bilgilendirici ve katkı sağlayıcı olması beklen-

mektedir. 

Anahtar sözcükler: Paylaşılan liderlik, içsel takım ortamı, destekleyici dışsal lider-

lik, takım liderliği, takım yapısı, beş yıldızlı otel işletmeleri, Mersin.  
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ÖZ 

Turizmin dünya ekonomisi için oldukça önemli bir yere sahip olması, ülkelerin 

turizmi hem ulusal hem de bölgesel kalkınmada aracı olarak görmesine sebep ol-

muştur. Dolayısıyla, turizmden pay almak isteyen ülkeler kıyasıya bir rekabet or-

tamına sürüklenmektedir. Yaşanan bu yoğun rekabet örgütleri ve hem işgörenleri 

derinden etkilemektedir. Özellikle turizm gibi emek-yoğun yapıya sahip endüstri-

ler için işgörenler büyük önem arz etmektedir. Teknoloji her ne kadar gelişmiş 

olursa olsun, turizm endüstrisinde işlerin çoğu insanlar tarafından yapılmakta ve 

bu nedenle turizmde rekabete yön veren faktörlerin başında işgörenler gelmekte-

dir. Bu kapsamda, rekabeti başarıya dönüştürmek isteyen ülkelerin başvurduğu 

yöntem, kaliteli hizmet anlayışı ve sunumudur. Bu da ancak motivasyon düzeyleri 

yüksek, işlerine sadık ve örgütüne karşı sorumluluk sahibi, verimli işgörenlere 

mümkün olmaktadır. Turizm endüstrisinin ön safhalarında görev alan profesyonel 

turist rehberlerine (PTR) bu açıdan büyük sorumluluklar düşmektedir. Çünkü; 

turizm endüstrisinin çekirdeğinde turist vardır ve PTR, turist ile oldukça fazla za-
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man geçiren, bire bir iletişimde bulunan kişidir. PTR’lerinin tutum ve davranışları 

endüstri için büyük önem taşımakta ve endüstrinin başarısını doğrudan etkilemek-

tedir. Bu nedenle PTR’lerinin tutum ve davranışlarının kaynağının bilinmesi büyük 

önem arz etmektedir. 

Bireyin çalıştığı örgüte karşı geliştirdiği olumsuz tutum, davranış ve algı olarak 

ifade edilen örgütsel sinizm (Dean, Brandes, Dharwadkar, 1998:348), hemen he-

men her örgütte kendini göstermektedir. PTR’liği gibi aşırı stresli ve yoğun tempo-

da çalışan işgörenlerin örgütsel sinik tutum ve davranışlar sergilemesi yada eğili-

minin olması oldukça muhtemeldir. Örgütsel sinizmin iş tatminsizliğinin sebe-

bi/sonucu olabildiği gibi, iş tatminsizliği örgütsel sinizmin sebebi/sonucu olabil-

mektedir. Bu çalışma, birbirini yakından ilgilendiren bu iki kavram arasındaki 

ilişkinin PTR’ler üzerinde incelenmesini hedeflemektedir.  

Anahtar sözcükler: Sinizm, örgütsel sinizm, iş tatmini, profesyonel turist rehberi. 

 



VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi:  445-446,  
28 Nisan – 01 Mayıs 2016, Avanos, Nevşehir 

   Bütün hakları saklıdır 
ISBN: 978-605-65762-2-5  

 

 

 
A ve B Kişilik Tiplerinin Boş Zaman Davranışlarının  

Kıyaslanması 
 

 
 

Yüksek Lisans Tezi  
 
 
 

Ceren AYDIN 
Anadolu Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 

E-posta: cerendiktas@anadolu.edu.tr 
 
 
 

Danışman:   
Yard. Doç. Dr. Çağıl Hale ÖZEL 

Anadolu Üniversitesi 
 
 
 
 

Başlama Tarihi: 15.04.2015 

 

 

ÖZ 

Bireylerin boş zaman aktivite tercihlerini ve boş zaman aktivitelerine katılım ama-

cını etkileyen unsurlardan biri, bireylerin sahip olduğu kişilik özellikleridir. Birey-

lerin kişilikleri göz önüne alındığında, kişisel farklılıklar, bireylerin boş zamanla-

rında ne tür aktivitelerde bulunduğunu etkilemektedir. Bireylerin boş zamanların-

da kendini ifade etmede karşılaştığı kısıtlamalar, günün diğer zamanlarında hisset-

tiği kısıtlamalara kıyasla daha düşüktür. Bu nedenle bireyler, kendi benliklerini boş 

zamanlarında daha iyi ifade edebilirler. Bu noktadan hareketle bu tez çalışması, A 

ve B kişilik tiplerinin boş zaman davranışlarının kıyaslanmasını amaçlamaktadır. 

Bu bağlamda, çalışma kapsamında söz konusu kişilik tiplerinin hangi güdülerle boş 

zaman aktivitelerine yöneldiği ve hangi boş zaman aktivitelerini tercih ettiği araş-

tırılmıştır. Bireylerin kişilik tiplerinin ortaya çıkarılmasında Ayırıcı Özellik Kuramı 

kapsamında ele alınan A ve B tipi kişilik modelinden yararlanılmıştır. Araştırmada 

nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler, anket tekniği ile elde edilmiştir. 
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Anketler, 11 Mayıs-15 Haziran 2015 tarihleri arasında Eskişehir ilinin Odunpazarı 

ve Tepebaşı ilçelerinde, boş zaman aktivitelerinin gerçekleştiği mekânlardan top-

lanmıştır. Elde edilen verilerin analiz edilmesinde, Faktör analizi, ki kare testi, 

çapraz tablo ve T testinden yararlanılmıştır. Faktör analizi sonucunda, A ve B kişi-

lik tiplerini boş zaman aktivelerine katılmaya güdüleyen faktörler belirlenmiştir. 

Bu faktörler; Sosyalleşme,  Kişisel Gelişim ve Başarma, Rekabet, Yenilenme ve Ra-

hatlama, Kaçış ve Keşfetme’dir. Analizler sonucunda Rekabet faktörünün kişilik 

tipine göre farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca, tez çalışması kapsamında A ve B kişi-

lik tiplerinin katılmayı tercih ettiği boş zaman aktivitelerinin farklılaştığı ortaya 

çıkarılmıştır. Tez çalışmasının sonuçları, boş zaman hizmeti sunan işletmeler tara-

fından hangi kişilik tipinin hangi güdülerle hangi boş zaman aktivitesini seçtiğinin 

bilinmesi, bu işletmelerin potansiyel müşterileriyle doğru bir iletişim kurması 

bağlamında önemlidir. Çalışmadan elde edilen sonuçlardan hareketle, boş zaman 

hizmeti sunan işletmelere kişilik tiplerinin isteklerine göre hizmet sunabilmeleri 

ve bu kişilik tiplerine uygun pazarlama karmaları oluşturabilmeleri için önerilerde 

bulunulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Güdüler, boş zaman, boş zaman aktiviteleri, A ve B kişilik tipleri.  
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ÖZ 

Turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte kuşkusuz ulaşım sektörünün de önemi 

gittikçe artmaktadır. Ulaşımdaki sorunlar engellilerin turizm faaliyetlerine katıl-

malarında önemli bir engel oluşturmaktadır. Son yıllarda bu sorunların çözümüne 

yönelik ulaşım araçlarında, altyapılarda, sinyalizasyonlarda, mekânsal düzenleme-

lerde, vs. bir takım yenilikçi uygulamalar ve tasarımlar yapılmaktadır. Bu uygula-

maların engellilere hitap edip etmediği tartışma konusudur. Engelli grupları ara-

sında ulaşım konusunda en çok sıkıntıyı bedensel engelliler yaşamaktadır. Nüfus 

sayısında ve uygulamalardaki artışa rağmen, dışarı çıkan ve turizme katılan beden-

sel engelli sayısında aynı oranda artışa rastlanamamaktadır. İlk sosyal dışlanmayı 

ulaşımda yaşayan bedensel engelliler, turizm konusunda da bu nedenle motivas-

yon kayıpları yaşamaktadırlar. Bu kayıplar ise onları turizme dahil etme çalışmala-

rını sekteye uğratmaktadır. 
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Alan yazın taramasında sosyal dışlanma ile ulaşım arasındaki ilişkinin incelendiği 

çalışmalara rastlanmaktadır. İlgili çalışmalarda sosyal dışlanma, ana boyutlarıyla 

ele alınmış ve ulaşım ile arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Bu çalışmada Eskişehir 

İlinde ulaşım sektörüne yönelik uygulamalarda söz sahibi yöneticiler ile bu uygu-

lamalardan etkilenen bedensel engelliler ele alınacak ve bu her iki grubun temsilci-

lerinin görüşleri karşılaştırılacaktır. Bu çalışmanın temel amacı ise bedensel engel-

lilere yönelik çalışmalar yürüten STK’lar ile ulaşım hizmetinde yönetici konumun-

daki kişilerin ulaşımda sosyal dışlanmaya yönelik geliştirdikleri tutum ve davranış-

lara ilişkin farklılık ve benzerliklerin ortaya konulması, gruplar arasında uzlaşılan 

ve çatışma yaşanan konuların tespit edilmesidir. Bu kapsamda gruplar arasındaki 

ilişkiyi ortaya çıkarmak için Q metodundan faydalanılacaktır. Q metodu öznellik 

(subjectivity) açısından kişilerin tutum, yaklaşım ve algılarının ölçülmesini sağla-

yan bir araştırma metodudur. Q metodu, nicel ve nitel metodolojinin birlikte ele 

alınabileceği paradigmanın kullanabileceği en elverişli araştırma tekniği olarak 

bilinmektedir. Q metodunda farklı sosyal grupların araştırılırken örneklemin tespi-

ti en kritik aşamalarından biridir. Çalışmada, gerekli katılımcı sayısına ulaşabilmek 

için ilk aşamada yargısal örnekleme ve sonrasında kartopu tekniği ile ulaşılmak 

istenen katılımcıların tamamına ulaşılacaktır. Bu anlamda örneklem sayısının ev-

rene göre değil tam temsili olacağı düşünülen bireylere göre şekillendirilmesi 

amaçlanmaktadır. Çalışma; mevcut durum içerisindeki görüşleri, bakış açılarını ve 

tutumları ortaya koyacağı için keşfedici bir araştırma niteliğindedir. 

Araştırma öncesinde, kapsam ve yüzey geçerliliği açısından uzman görüşüne baş-

vurulacak ve araştırma soruları son haline kavuşturulacaktır. Sonrasında çalışma-

da, Eskişehir ilinde ulaşım konusunda engellilerle ilgili faaliyet gösteren kamu 

kurum, yerel yönetim, özel sektör temsilcilerinden 25 kişi ve bedensel engellilere 

yönelik faaliyet gösteren STK yöneticilerinden 25 kişi olmak üzere toplamda en az 

50 kişiye ulaşılacaktır. Q metodu çalışmasında Q Dizgisi adı verilen bir dizin ile 

bazı yargı cümlelerinden oluşan başlıklar altında girdiler sıralanır. Q Dizgisi katı-

lımcıların ölçek için hazırlanan cümleleri katılım ve ret kararları doğrultusunda, en 

şiddetliden en aza sıralanması sonucu cevaplanan bir veri toplama aracıdır. Bu 

şekilde toplanan veriler PQ Method isimli yazılım aracılığıyla istatistiksel analize 

tabi tutulacaktır. Analiz çerçevesinde elde edilen veriler yorumlanarak sosyal dış-

lanma ve ulaşım bağlamında irdelenerek, katılımcıların kendi düşünceleri çerçeve-

sinde yorumlanacak ve çözüm önerileri bu araştırma kapsamında ele alınacaktır. 

Anahtar sözcükler: Bedensel engelliler, ulaşım, sosyal dışlanma, Q yöntemi. 
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ÖZ 

Toplumda sosyal değer yaratmaları ve sosyal sorunlara çözüm bulmaları açısından 

günümüz dünyasında sosyal girişimlerin önemi giderek artmaktadır. En temel 

anlamıyla sosyal girişimler, sosyal sorunlara iş odaklı çözümler bulan örgütlerdir. 

Sosyal fayda sağlamak amacıyla kurulan ticari işletmeler, kamu kuruluşları veya 

kar amacı gütmeyen bağımsız örgütler birer sosyal girişim olarak tanımlanabilir. 

Sosyal girişimlerin, topluma fayda sağlamasının yanı sıra çalışanlarında da empati, 

yardımseverlik gibi sosyal duygular geliştirdiği bilinmektedir. Dolayısıyla benzer 

sosyal duygular, bireylerin olay veya diğer bireylerle olan ilişkilerinden doğmakta 

ve uzun süreli eylemlere olan bağlılıklarını etkilemektedir. Bu bağlamda sosyal 

girişimlerin toplumsal yarar sağlama yanında iş koşullarının getirdiği olumsuzluk-

ları ortadan kaldırma yönünde de bir sosyal katkı sağlayabileceği düşünülebilir. 

Sosyal girişimlerle ilgili bu çıkarımlar; yetersiz gelir, ağır çalışma saatleri, yönetim-

sel veya bireysel sorunlar gibi birçok sebepten dolayı yüksek personel devir oran-

larına sahip olan ve düşük örgütsel bağlılığın gözlemlendiği turizm işletmelerini 
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akla getirmektedir. Kar amacı güden işletmelerin de birer sosyal girişim olabilece-

ğinden hareketle sosyal fayda yaratma amacıyla kurulan turizm işletmeleri de 

sosyal girişim olarak kabul edilebilir. Ancak Türkiye’de bu tip turizm işletmelerine 

oldukça az rastlanmaktadır. Diğer taraftan sosyal girişimlerin çalışanlar üzerindeki 

olumlu etkileri dikkate alındığında özellikle çalışanlarla ilgili sorunlar yaşanan 

turizm sektörü açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirilebilir. Bu nokta-

dan hareketle mevcut çalışmada turizm sektöründe faaliyet göstermekte olan tu-

rizm işletmelerindeki bireylerin “sosyal girişimcilik davranışı” ve “örgütsel bağlılı-

ğı” arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.  Böylelikle sosyal girişimciliğin, 

turizm sektöründeki birey bazında olan istihdam sorunlarına çözüm getirebilme 

olasılığı incelenecektir.  

Çalışmada nicel bir araştırma yaklaşımı izlenecektir. Sosyal girişimler herhangi bir 

resmi kayıt üzerinden tespit edilemeyeceğinden, araştırmaya sınırlandırma geti-

rilmiş ve araştırmanın evreni Buğday Derneği’ne bağlı turizm işletmeleri olarak 

belirlenmiştir. Buna göre mevcut 98 Tarım Turizm Takası (TaTuTa) çiftliği, konak-

lama hizmeti de sağlayan Çamtepe Ekolojik Yaşam Kültürü Merkezi ve TaTuTa 

projesine destek olan Gençtur seyahat acentesinin çalışanları araştırmanın evreni-

ni oluşturmaktadır.  Veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılacak 

olup belirlenen evrende tam sayım gerçekleştirilecektir. Veri toplama aracında 

alan yazında kullanılan Hockerts’ın geliştirdiği “sosyal girişimcilik davranışı” ölçeği 

ve Meyer’in “örgütsel bağlılık” ölçeği kullanılacaktır. Sosyal girişimcilik davranış 

ölçeği empati, ahlaki yükümlülük, öz yeterlilik ve sosyal destek boyutlarını;  örgüt-

sel bağlılık ölçeği ise duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık boyut-

larını içermektedir. Sosyal girişimcilik davranışı altındaki bu dört ve örgütsel bağlı-

lık altındaki üç boyut arasındaki ilişkiler kanonik korelasyon analiziyle incelene-

cek, sosyal girişimcilik davranışı ile turizm sektöründe çalışanların örgütsel bağlı-

lığı arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar sözcükler: Sosyal girişimcilik, örgütsel bağlılık, buğday derneği, TaTuTa, 

kanonik korelasyon.  
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ÖZ: 

Otellerin açık büfe restoranlarında turistlerin yemek yeme davranışlarını(yemek 

tüketim miktarı ve tüketimin içeriği) incelemek bu bağlamda turistlerin tatildey-

ken davranışlarını değiştirme eğilimi ve yerel yemek tüketme eğilimlerinin otelle-

rin açık büfelerinde tükettikleri yiyecek miktarına ve içeriğine etkisini anlamak bu 

tezin amacını oluşturmaktadır. 

Son yıllarda gastronomi ve turizm ilişkisi sıklıkla akademik çalışmalara konu edil-

mektedir. Bu ilişki çerçevesinde araştırmacıların bir kısmı özellikle turist davranış-

larını anlamaya odaklanmıştır. Bu çerçevede turistlerin gastronomi ile ilgili  moti-

vasyonlarını inceleyen çalışmalara bakıldığında Eves ve Kim (2012), Chang vd 

(2012) motivasyonu etkileyen faktörleri turist tipolojileri Hjalager’in (2002), yerel 

yemekleri tüketme davranışlarındaki eğilimleri Cohen ve Avieli (2004) ve turistle-

rin gastronomik deneyimlerinin turistik deneyim içerisindeki yeri Quan ve Wang 

(2004) görülmekedir. Bu çalışmalar göstermektedir ki turistlerin önemli bir kısmı 
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yerel yiyecekleri turistik deneyimin önemli bir parçası olarak görmeyebilir. Bu 

çerçevede yerel yemek tüketme motivasyonlarının güçlü olmadığı anlaşılmaktadır. 

İlgili literatürde turistlerin yerel yiyeceklere ilişkin davranışları ile ilgili bu model-

ler geliştirilmiş olmasına karşın turistlerin konakladığı bir resort otelde yerel yiye-

cekler ile ilgili hangi davranışı sergiledikleri çok incelenen bir konu değildir. Bu 

konunun da incelenebilmesi için iki kavrama bakmak gerekir. Bunlardan ilki turist-

lerin yerel yiyecekleri tüketme motivasyonudur. Bunun da  geri planında neofobi 

ve neofili eğilimlerin (Cohen ve Avieli,2004) de olabileceği düşünülmelidir. İkincisi 

ise turistlerin tatildeyken davranışlarını değiştirme eğilimidir. Bu konu ile ilgili az 

sayıda çalışma vardır. Koç (2013)  herşey dahil otellerde gerçekleştirdiği çalışmada 

turistlerin  davranışlarını değiştirmeleri  sebebiyle yemek tüketim miktarının  

artabileceğini vurgulamıştır. Bunun nedenleri ise turistin kendisini şımartma iste-

ği, tatildeyken kendisini kral veya kraliçe gibi hissetmesi, bütün bir yılın stresini 

tatildeyken atma isteği, tatilin parasını önceden ödemiş olduğu düşüncesi gibi fak-

törler oluşturmaktadır. Koç’un (2013) yapmış olduğu çalışma daha çok yemek 

tüketim miktarı ile sınırlı kalmıştır.  

Bu tez çalışmasında literatür de ele alınan bu ilişkileri biraz daha açıklığa kavuş-

turmak için öncelikle kavramsal bir model oluşturulmuştur. Bu kavramsal model 

ise aşağıda yer almaktadır. Modelde temelde incelenen iki bağımlı  değişken vardır. 

Bunlar, otellerin açık büfelerinde turistlerin yemek tüketimlerinin miktarı ve içeri-

ğidir. İçerikle ilgili olarak yerel yiyecekleri tüketip tüketmedikleri; miktar ile ilgili 

olarak gündelik yaşantılarına göre açık büfedeki yiyecek tüketimlerinin daha fazla 

yada daha düşük olup olmadığı incelenecektir. Yine modele göre yerel yemekleri 

tüketme motivasyonunun birincil olarak tüketimin içeriğini etkileyebileceği öngö-

rülmektedir. Turistlerin neofobik veya neofilik bir eğilimlerinin olabilmekte, neo-

fobik eğilimlere sahip olan turistlerin ise yerel yemek tüketme motivasyonları da 

düşük olmaktadır. Bu nedenle bu turistler daha çok bilindik yiyecekleri tercih et-

mektedirler.  Diğer taraftan tüketim miktarını büyük oranda tatildeyken davranış-

larını değiştirme eğilimi belirleyebilmektedir.  Tatildeyken daha rahat ve daha 

serbest olma isteği turistlerin gündelik yaşantının rutininden kurtulma arzusu 

neredeyse her istediğini yapabileceği inancını sahip olan turistler daha fazla yemek 

tüketme eğilimi sergileyebilecektir. Ama bunun geri planında algılanan risk gibi bir 

faktörde olabilir. Çünkü bir resort otelde güvenlik ve konfor içerisinde konaklayan 

turist düşük seviyede risk algılamalarına sahip olacaktır ve tatildeyken daha rahat 

davranma eğilimi gösterebilecektir. 

Diğer taraftan ise yerel yemekleri tüketme motivasyonu tüketimin miktarını, tatil-

deyken davranışlarını değiştirme eğilimi de  tüketim içeriğini etkileyebilir. Model-

deki bu ilişkilerin  bir otelde konaklayan turistler üzerinde anket çalışması yapıla-

rak incelenmesi amaçlanmaktadır. Anket formunda her bir değişken için ölçekler 
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kullanılacaktır. Tatildeyken davranışlarını değiştirme ile ilgili ölçeğe rastlanılmadı-

ğından bunun ile ilgili bir ölçüm yapabilemek için bir ölçek geliştirme çalışması 

yapılmaktadır. Diğer ölçekler için  ilgili literatürden yararlanılmıştır. 

Neofobi                               Yerel yemekleri tüketme motivasyonu                         Tüketimin içeriği 

Neofili 

Algılanan Risk                      Tatildeyken davranışlarını değiştirme eğilimi                Tüketim 

Miktarı 

Anahtar sözcükler: Yeme içme davranışı, yemek tüketim miktarı, neofobi, neofili 
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ÖZ 

Türkiye’de konaklama işletmeleri bünyesinde hizmet veren Spa-Wellness 

merkezlerinden yararlanan misafirlerin beklentileri ve algılarına yönelik ulusal 

akademik araştırmaya çok az rastlanmıştır. Hatta uluslararası akademik 

araştırmalarda da otel işletmelerindeki Spa merkezlerine yönelik sınırlı sayıda 

çalışmanın mevcut olduğu görülmüştür. Genel olarak bu çalışmalar; Almanya, 

Avusturya, Macaristan gibi ülkelerde yoğunlaşmıştır. Bu çalışma, Türkiye’de bu 

alana yönelik sınırlı sayıda çalışmanın mevcudiyeti göz önünde bulundurularak, 

resort (tatil) otel işletmelerindeki Spa-Wellness merkezlerinde sunulan hizmet 

kalitesinin incelenmesi; kullanıcıların hizmet kalitesine yönelik memnuniyetlerinin 

belirlenerek, elde edilecek bulgular ışığında hizmet kalitesinin geliştirilmesine 

katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecektir. 

Son yıllarda Spa-Wellness uygulamaları, Türkiye’deki konaklama işletmeleri 

bünyesinde ayrı bir birim haline gelmiştir. Bu çalışmada özellikle Resort Oteller 
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bünyesinde faaliyet gösteren Spa-Wellness bölümlerine yönelik bir araştırma 

yapılması planlanmıştır. Bu departmanın misafirler için çekiciliği, verilen 

hizmetteki kalite ve özgünlük ile yakından ilişkilidir. Spa-Wellness, hayattan en iyi 

şekilde zevk alma deneyimi olması nedeniyle, resort otellere bunu deneyimlemek 

için gelen misafirlerin verilen hizmetten ne kadar memnun kaldıkları 

sürdürülebilirlik ve kalitenin arttırılması için yapılacak çalışmalar açısından 

oldukça önemlidir. 

Bu tez çalışmasının amacı; Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren resort 

(tatil) otel işletmeleri bünyesindeki Spa ve Wellness hizmetlerinden yararlanan 

misafirlerin profillerinin belirlenmesi ve verilen hizmet kalitesine ilişkin memnu-

niyetlerinin tespit edilmesidir. Konaklama işletmelerinde sunulan Spa-Wellness 

hizmetlerinin kalitesinin, müşterilerin gözünden değerlendirilmesi, konuyla ilgili 

ileriye yönelik yapılacak çalışmalara katkı sunması, çalışmanın diğer bir amacıdır. 

Araştırmanın Evrenini Türkiye’de, Akdeniz bölgesinde tatil amaçlı faaliyet göste-

ren ve bünyesinde Spa ve Wellness merkezi bulunan beş yıldızlı otel işletmeleri ile 

birinci sınıf tatil köylerinde, bu merkezleri kullanan müşteriler oluşturmaktadır. 

Çalışmanın birinci bölümünde Spa ve Wellness’ın tarihsel gelişim sürecine ve kav-

ramsal çerçevesine ilişkin, bilgiler, ikinci bölümünde ise hizmet kalitesine ilişkin 

kavramsal bilgiler verilecektir. Çalışmanın uygulama bölümünde, Antalya bölge-

sindeki Resort otellerin Spa-Wellness merkezlerinde sunulan hizmet kalitesinin 

müşteriler gözündeki memnuniyetlerinin belirlenmesine yönelik anket çalışma-

sından elde edilen bulgular, analiz ve yorumlarına; son bölümünde ise, de sonuç ve 

önerilere yer verilmesi planlanmıştır.  

Spa-Wellness merkezlerinde verilen hizmetin kalitesinin müşteriler gözünden 

tespit edilebilmesi amacıyla, hizmet alan misafirlere anket uygulanacaktır. Araş-

tırmada, hizmet kalitesi, kalite boyutları boyunca beklenti ve algılar arasındaki 

farkları ortaya çıkarmayı amaçlayan SERVQUAL ölçeği kullanılacaktır. Araştırma-

dan elde edilen verilerin istatistiksel analizi, paket programlar aracılığıyla gerçek-

leştirilecektir. Verilen hizmet kalitesi ile algılanan hizmet kalitesini doğru değer-

lendirmek, müşteri memnuniyeti ve sadakatinin belirlemede önemli rol oynamak-

tadır. Bu nedenle, Antalya ilinde faaliyet gösteren ve bünyesinde Spa ve Wellness 

merkezi bulunduran resort otel işletmelerinin, Spa ve Wellness merkezi kullanıcılı-

larına yönelik olarak çeşitli zaman dilimlerinde anket uygulaması yapılması plan-

lanmıştır. Araştırma sonucunda, resort otel işletmeleri bünyelerindeki Spa-

Wellness merkezlerinde sunulan mevcut hizmet kalitesi standartlarının incelen-

mesi; öne çıkan hizmet kalitesi değerlerinin saptanması ve gerekli geliştirme proje-

lerinin yapılabilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.   

Anahtar sözcükler: Spa, wellness, hizmet kalitesi, resort hotel, hizmet pazarlaması, 

Servqual ölçeği 
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ÖZ 
 

Endüstrileşme sonucunda boş zamanda ve eğlence ihtiyacında yaşanan artış, refah 

seviyesinin yükselişi, eğlence endüstrisinin büyüme ve gelişmesine etki ederken; 

birçok eğlence ürünü de çeşitlenerek sektörün ciddi bir ilerleme kaydetmesinde 

rol oynamıştır. Çalışma zamanını oldukça rutin geçiren, stres ve kargaşadan buna-

lan modern bireyler sahip oldukları boş zamanı en verimli şekilde değerlendirmek 

istemekte eğlenmek, rutin hayatlarını sıradanlıktan çıkartmak, keyifli zaman ge-

çirmek amacıyla da tüketime yönelmekte ve bu amaçla gerçekleştirecekleri rekre-

asyon ve eğlence harcamalarında esnek olmaktadırlar. Böylece; artan boş zaman, 

rekreasyon faaliyetlerini giderek ticarileştirmekte ve endüstrileştirmekte, tüketim 

değeri olan bir kaçış alanına dönüştürmektedir. Bu durum, boş zaman ve eğlence 

endüstrisinin hızla yükselen ivmesini fark eden sektörde kıyasıya bir rekabete yol 

açmış ve tüketiciyi çekecek pazarlama stratejilerinin önemini ortaya çıkarmıştır. 

Özellikle de günümüzün eğlence anlayışında ürün ya da hizmetin taşıdığı fonksiyo-

nel özellikten daha çok yarattığı duygusal değerin, imajın ve sembolik anlamların 
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öne geçtiği düşünüldüğünde tüketicinin sübjektif algısının tüketim tercihi üzerin-

deki etkisi daha da önem kazanmaktadır. İşletmelerin zorlu pazar koşullarında 

kendilerine yer edinebilmeleri için hedef kitlenin istek ve beklentilerinin bilinmesi 

gerektiği de düşünüldüğünde tüketici duygu ve düşüncelerinin önemi daha da 

artmaktadır. Bu kapsamda çalışma, eğlence endüstrisinde kullanılan deneyimsel 

pazarlama uygulamalarının tüketim tercihleri üzerindeki etkisini incelemeyi amaç-

lamaktadır. Bu çalışma ile birlikte tüketicilerin ilgisini çekerek duygu ve düşünce-

lerine yön veren deneyim türlerinin neler olduğu belirlenebilecek; böylece, tüketi-

cinin deneyim dünyası aydınlatılarak pazarlama alanında sorun haline gelen talep 

artışını sağlamak ve pazarlama performansını geliştirmek için yapılması gereken-

ler belirlenmeye çalışılacaktır. Eğlence endüstrisindeki işletmelerin, uzun dönem-

de sadık müşteri tabanı oluşturmak ve sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek 

için nasıl bir pazarlama stratejisi uygulamaları gerektiği sorusuna da cevap bulu-

nabilecektir. Bu noktada boş zaman faaliyeti olarak popüler hâle gelen ve eğlence 

sektörüne yeni bir renk getiren evden kaçış oyunları, tüketicinin duygusal dene-

yimlerini inceleyebilmek adına önemli bir saha oluşturmaktadır. Literatürde rek-

reasyon ve eğlence endüstrisindeki deneyimsel pazarlama uygulamalarının tüke-

tim tercihleri üzerindeki etkisine yönelik yeterli çalışmanın bulunamaması bu 

çalışmanın oluşturulmasında etkili olmuştur. Bu çalışma sayesinde, kaçış oyunları 

gibi rekreatif faaliyetlere katılan bireyler üzerinde deneyimsel pazarlama türleri-

nin analizi yapılarak tüketicide merak uyandıran ya da etki yaratan deneyim uygu-

lamaları hakkında geri bildirim alınabilecektir.  Bu çıkarımlardan hareketle çalış-

ma, yeni ve farklı bir rekreasyon deneyimi sunan evden kaçış oyunlarının gelişti-

rilmesi, mevcut eksikliklerinin belirlenerek iyileştirilmesi ve daha iyi pazarlana-

bilmesine bakımından önem taşımaktadır. Böylece, tüketicilerin eğlence işletme-

sinde yaşamak istedikleri deneyimler en doğru biçimde analiz edilecek, tüketici 

talebine yön veren duyusal, duygusal, düşünsel, davranışsal, ilişkisel deneyim gibi 

deneyimsel pazarlama türleri ortaya çıkarılacak; tüketici için anlam yaratan, farklı 

ve ilgi çekici olmayı başaran pazarlama stratejilerine yönelik öneriler sunulacaktır.  

Anahtar sözcükler: Deneyimsel pazarlama, rekreasyon, eğlence endüstrisi. 
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ÖZ  

Turizm sektörünün emek yoğun bir alan olması, bu sektörde insan unsurunun 

önemini ortaya çıkarmaktadır. Konaklama işletmelerinin yiyecek içecek bölümle-

rinde insan unsurunun önemi göz önüne alındığında, işgörenlerin iş doyumunun 

ve motivasyonunun yüksek düzeyde tutulması gerekmektedir. Ancak turizm sektö-

ründe yapılan çalışmalar-da, işten ayrılma oranlarının yüksek boyutlara ulaştığı ve 

tükenmişlik veya işten bıkma duygusunun özellikle insanlarla yüz yüze çalışan 

kişilerde önemli bir sorun olarak ortaya çıktığı görülmektedir.  

Bu bağlamda konaklama işletmelerinde mesai saatlerinin haftanın yedi günü, uzun 

ve yorucu olması, diğer meslek gruplarına göre daha düşük ücret ödenmesi, insan-

larla sürekli iletişim içinde olunması, motivasyon azlığı, yoğun stres içeren sektör 

olması çalışanların tükenmişlik düzeylerini olumsuz etkileyebilmektedir.  
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Bu araştırmanın amacı, Aydın ilinin Kuşadası ilçe sınırları içerisinde bulunan Kül-

tür ve Turizm Bakanlığı turizm işletmesi belgeli 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin 

yiyecek içecek bölümlerinde çalışan personelin iş doyumu ve tükenmişlik düzeyle-

rini tespit etmek, çalışanların kişisel özellikleri ve mesleki yeterlilikleri ile tüken-

mişlik ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişki durumunu tespit etmek ve tüken-

mişliğin iş doyumu üzerindeki etki durumunu belirlemektir.  

Bu çalışma, dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci, ikinci ve üçüncü bölümde iş 

doyumu, tükenmişlik sendromu ve konaklama işletmelerinin yiyecek içecek bö-

lümlerinde çalışanlar ile ilgili teorik bilgiler verileektir. Son bölümde ise, araştırma 

ile ilgili bulgular ve bu bulguların analizleri verilecektir. Araştırma, Aydın ilinin 

Kuşadası ilçe sınırları içeri-sinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm işlet-

mesi belgeli 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin yiyecek içecek bölümlerinde çalı-

şanlar üzerinde yapılacaktır.  

Araştırmada, veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılacaktır. Anket so-

ruları, iş doyumu ve tükenmişlik sendromu anketleri ile demografik sorulardan 

oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, SPSS for 

Windows 22 paket programı kullanılacaktır.  

Araştırma sonucunda, elde edilen veriler konaklama işletmeleri yöneticileri ile 

paylaşılacak ve yöneticilere çıkan sonuçları önemseyip önle-ler almaları için öneri-

lerde bulunulacaktır.  

Anahtar sözcükler: Tükenmişlik, iş doyumu, konaklama işletmeleri. 
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ÖZ 

Antik dönemde kölelere reva görülen çalışma, Hristiyanlığın erken dönemlerinde 

Tanrı'dan gelen bir ceza olarak görülse de, Protestan çalışma etiğiyle kurtuluşun 

bir sembolü oldu. Modernlikle beraber günümüz yaşamının en önemli parçasını 

oluşturmaya başladı. Yaşamımızın büyük bir kısmını çalışarak geçiriyoruz. Günlük 

konuşmalarımızın çoğunda çalışma var ama çalışırken gerçekte neler yaptığımızı 

nadiren konuşuyoruz.  

Günümüz insanının toplumdaki statüsünü belirleyen çalışma pratikleri, aynı za-

manda örgütlerle ayrılmaz bir bütündür. Çünkü çalışma pratikleri yönetim teknik-

lerini etkilemekte; yönetim teknikleri de çalışma pratiklerini etkilemektedir. İnsan-

ların ve örgütlerin yaşamlarını doğrudan etkilemesine karşın turizm araştırmacıla-

rı çalışma üzerinde az durmaktadırlar. Çalışma konusu üzerine yapılan çoğu araş-

tırmaysa soyut kavramlara dayandıkları için gündelik yaşamdaki çalışma pratikle-

rini ele almamaktadır. Turizm araştırmaları genellikle çalışma kavramını verimlilik 

ve üretkenlik açısından ele almaktadır. 
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Bu araştırma turizm sektöründe yeterince ele alınmayan çalışma pratiklerini tur 

şoförleri özelinde incelemektedir. Literatürde tur şoförleri üzerine yapılmış ve tur 

şoförlerinin çalışma pratiklerini ele alan ampirik bir araştırmaya rastlanmadığı 

için bu araştırma keşfedici bir araştırmadır. 

Bu araştırmada Marmaris destinasyonunda çalışan 28  tur şoförüyle yarı yapılan-

dırılmış görüşmeler yapıldı. Ayrıca araştırmanın tek bakış açısıyla sınırlandırıl-

maması adına Marmaris destinasyonunda çalışan ve tur şoförlerinin çalışmaları 

hakkında bilgi sahibi olan 5 taşıma şirketi yöneticisi ve 7 acenta sorumlusuyla da 

yarı yapılandırılmış görüşmeler yapıldı. Taşıma şirketi yöneticilerinden biriyle 

yapılan görüşme haricindeki tüm görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayıt altına alındı. 

Tur şoförleri asgari çalışma standartlarının altında çalışmaktadırlar. Gerekli yasal 

düzenlemelerin dışında çalışmak zorunda kalan tur şoförleri, emek yoğun çalışma 

koşullarının üst düzeye vardığı çalışma pratikleri gerçekleştirmektedirler. Çünkü 

hem taşıma şirketleri hem de acentalar için daha az sayıda araçla daha fazla tur 

veya transfer gerçekleştirmek kazançlı hale gelmektedir. Ayrıca iki şoförün yapa-

cağı iş, maliyet azaltma düşüncesiyle tek şoför vasıtasıyla gerçekleştirilmeye çalı-

şılmaktadır. Şoförlerin çalışma pratikleri konusunda söz hakları büyük ölçüde 

sınırlıdır ve gelirlerinin en önemli kısmı ise turistlerden aldıkları bahşişlerdir. 

Dolayısıyla hem sınırlı söz hakkına sahip olunması hem de daha fazla gelir elde 

edebilme umudu şoförleri emek yoğun çalışma koşullarına itmektedir. Tur şoförle-

rinden, şoförlük mesleği dışında bazen bir rehber, bazen bir transfermen, bazen bir 

acentacı ve bazen de bir tamirci rolü üstlenilmesi beklenmektedir. Tur şoförlerinin 

çalışma pratiklerinin en önemli unsurları acenta yöneticileri, rehberler, transfer-

menler, turistler, taşıma şirketi yöneticileri, operasyon sorumluları ve kendi mes-

lektaşlarıyla olan ilişkilerdir. Örneğin, şoförler için rehberlerle kurulan iyi ilişkiler 

genelde daha fazla bahşiş anlamına gelmektedir. 

Araştırma turizm literatüründe yeterince ele alınmayan çalışma pratiklerini ele 

alarak ve çalışanların soyut olarak ele alınan sektördeki gerçek durumlarına somut 

açıklamalar getirerek literatüre katkı sağlayacaktır. 

Anahtar sözcükler: Çalışma pratikleri, tur şoförleri, taşıma şirketi.  
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ÖZ 

Sayısı ve türleri her geçen gün artan müzeler, yoğun miktarda ziyaretçi çekmekte-

dir. Bu ziyaretçilerin büyük bölümünü turistlerin oluşturması da müzeciliğin tu-

rizm alanında anlaşılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle müze-turizm ilişkisi son 

yıllarda önemli bir çalışma alanı halini almıştır. Müzeler, antik çağlardan itibaren 

toplumların yaşadığı siyasi, ekonomik ve toplumsal değişimlerin etkisiyle sürekli 

değişim içinde olmuştur. Ancak 20. yüzyıla gelindiğinde, müzenin ne olduğu, top-

lumdaki rolü, kime hizmet ettiği, hangi öyküyü kime anlattığı ve buna kimin karar 

verdiği gibi konular eleştirel bir tavırla sorgulanmaya başlamıştır. Tarihsel pers-

pektiften bakıldığında müzenin gelişimindeki bu yeni evre, ‘60’lı yıllara konumlan-

dırılan postmodernizme işaret etmektedir.  

Postmodernizm, içinde bulunduğu dönemin edebiyatından politikasına, sosyoloji-

sinden mimarisine kadar birçok alanı etkilediği gibi müzeciliği de etkilemiştir. 

Postmodern hale gelen toplumun, müzeyi algılayışındaki değişim bu durumun 

temel nedenidir. Hiyerarşi, düzen, sınıflama ve kronoloji karşıtı olan postmoder-

nizm, modern müzeden farklı bir müze yaratmıştır. Postmodern eğilimlerin yön 

verdiği bu müzeler, literatürde “postmodern müze” olarak adlandırılmıştır. Bu 
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bağlamda çalışma, postmodernizmin etkisiyle müzecilikte meydana gelen değişim-

leri konu edinmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, postmodern müzelerin pazarlama sürecini analiz etmek, bu 

sürecin yöneticiler için ne ifade ettiğini anlamak ve postmodern müzelerin yöneti-

cilerinin pazarlama sürecinde yeni stratejiler geliştirip geliştirmediklerini ortaya 

koymaktır. Bu amaca yönelik olarak, çalışmada öncelikle postmodernizm kavramı 

açıklanarak müzelerin postmodern müzelere dönüşüm süreci irdelenecektir. Ar-

dından postmodernizmin pazarlama alanını nasıl şekillendirdiğine yer verilecektir.   

Nitel bir bakış açısı ile ele alınacak çalışmada, araştırmanın her aşaması ve izlenen 

yol detaylı olarak tanımlanacaktır.  Verilerin analizinde, veri içindeki örüntü, tema 

ve kategorileri keşfetmeyi içeren tümevarımsal içerik analizi kullanılacaktır. Araş-

tırma kapsamına alınacak müzelerin, İstanbul’daki özel müzeler arasından amaçlı 

örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmesi ve konunun bu müzeler üzerinden ince-

lenmesi planlamaktadır. Araştırmada, veri toplama tekniği olarak yarı yapılandı-

rılmış görüşme kullanılacaktır. Araştırmacı tarafından ilgili kaynaklar referans 

alınarak hazırlanacak ve uzman görüşüne sunulacak olan soruların, araştırmanın 

amacını destekleyeceği düşünülmektedir. Yüzeysel geçerliliği sağlayabilmek ama-

cıyla araştırmanın hedef katılımcıları arasından seçilen bir müzede pilot çalışma 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  

Turizm alanında daha önce postmodern müzelerin pazarlanması ve pazarlama 

sürecinde hangi stratejilerin kullanıldığı konu edilmediğinden, çalışmanın özgün 

olduğu düşünülmektedir. Araştırma sonucunda elde edilen bulguların, benzer nite-

likteki postmodern müzelerin pazarlanmasında da önemli ipuçları sunacağı düşü-

nülmektedir.  

Anahtar sözcükler: Müzecilik, postmodernizm, postmodern müze pazarlaması.  
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 ÖZET 
Küreselleşme, teknolojide meydana gelen değişmelere bağlı olarak ekonomik ve 

toplumsal yaşamdaki etkisini arttırmaktadır. Bugün dünyadaki en önemli sorun-

lardan biri hızlı kentleşme ve aşırı yapılaşmadır. Bu durum var olan doğal alanları 

ortadan kaldırmaktadır. Toplumsal yaşamdaki bu değişim uzun süreçte insan ha-

yatını fiziksel ve psikolojik boyutta etkilemektedir. Bu nedenle günlük yaşam tar-

zından uzaklaşmak isteyen insanlar yılın belli bir döneminde kısa süreli ya da gü-

nübirlik fiziksel aktivitelere katılarak kendini psikolojik yönde yenileyebileceği 

kırsal mekanlara yönelmektedir. Böylece konum olarak şehir merkezlerine yakın 

doğal ve tarihi dokusu ile potansiyel rekreasyon alanı olan kırsal mekanlar, turizm 

merkezi olarak değer kazanmaktadır.  

Bu kapsamda ele aldığımız Bursa’daki Kızık köyleri çalışma alanımızı oluşturmak-

tadır. Araştırmadaki temel amacımız ise Kızık köylerinin kırsal turizm potansiyeli-

ni belirlemek ve bu köylerdeki potansiyeli rekreasyonel turizm açısından değer-

lendirmektir. Bu amaçla bilgi toplama aşamasında ilgili kurumlardan elde edilen 
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belgeler ile literatür taraması ve alan araştırması yapılmıştır. Kırsal turizm potan-

siyelini belirleyebilmek için Kızık köylerinde yaşayan yerel halka, esnafa ve bu 

köylere gelen ziyaretçilere yüz yüze görüşme ile anketler uygulanmıştır. Birinci 

elden sağlanan veriler SPSS 21 programı ile analiz edilerek değerlendirilmiştir. 

Sonuçta çalışma alanımıza konu olan Kızık köylerinin turizm potansiyeli ortaya 

çıkartılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Turizm, kırsal turizm, rekreasyon, turizm potansiyeli, Bursa, 

Kızık köyleri. 
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ÖZ 

Tatil, eğlence, sağlık, din, spor gibi çeşitli nedenlerle (doğrudan para kazanmaya 

yönelik nedenler dışında), sürekli yerleşmemek kaydıyla seyahat eden insanların, 

seyahatleri süresince ihtiyaç duydukları hizmet ve malları satın almalarıyla ilgili 

olayların ve ilişkilerin tümü turizm endüstrisini meydana getirmektedir. Turizm 

sektöründe, hizmetler sektörü içerisinde yer alması sebebiyle, makineleşme ve 

otomasyona ancak kısıtlı alanlarda gidilebilmektedir. Bu durum, turizm sektörü-

nün emek-yoğun bir sektör olmasına ve sayısal olarak büyük iş gücüne ihtiyaç 

duyulmasına yol açmaktadır. Bu noktada Turizm eğitimi veren mesleki ve teknik 

meslek liselerinin öneminin arttığı düşünülmektedir. Türkiye'de turizm eğitimi, 

örgün ve yaygın turizm eğitimi olmak üzere iki farklı düzeyde verilmektedir. Örgün 

turizm eğitimi, orta öğretim düzeyinden başlayarak isteğe bağlı olarak, doktora 

programlarına kadar sürebilen diploma vermeye yönelik turizm eğitim faaliyetle-

rini kapsamaktadır. Yaygın turizm eğitimi ise; genelde örgün eğitime devam etme-

yen ve en az lise mezunu insanlara verilen turizm eğitimleri ile turizm işletmele-
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rinde çalışmalarına rağmen mesleki turizm eğitimi olmayan kişilere meslekleriyle 

ilgili bilgilerin verilmesi; yeteneklerin kazandırılması yönünde yapılan eğitim faali-

yetlerini kapsamakta olup, geniş halk kitlelerinin turizmle ilgili belirli konuda eği-

tilmesi amacını gütmektedir. Mesleki ve teknik liselerde verilen İşletme beceri 

eğitimi (Staj) ise, meslek bilgilerine sahip kişilerin aldıkları teorik bilgileri, yaparak 

ve bizzat yaşayarak davranışa dönüştürme deneyimi şeklinde tanımlanabilir. 

Bu tez çalışmasında, turizm eğitimi alan mesleki ve teknik Anadolu Lisesi öğrenci-

lerinin "Mayıs-Eylül" ayları arasındaki yaz döneminde, beş ay süren işletme beceri 

eğitimleri sonrasında, aldıkları işletme beceri eğitimine ve okumakta oldukları 

bölümle ilgili geleceğe dair algı ve tutumlarında oluşan değişiklikleri ölçmeye yö-

nelik bir araştırma yapılması planlanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, genel 

olarak turizm ve Türkiye’de turizmin gelişiminin incelenmesi planlanmıştır. Çalış-

manın ikinci bölümünde, Türkiye'de turizm eğitimi, Türkiye'de turizm eğitiminin 

tarihsel süreç içerisindeki gelişimi, örgün ve yaygın eğitim sisteminde, turizm eği-

timinin yeri konularının ayrıntılı biçimde ele alınarak incelenecektir. Üçüncü bö-

lümde ise, örgün turizm eğitimi içinde yer alan turizm eğitimi veren mesleki ve 

teknik liselerin müfredat ve programları hakkında bilgiler verilecektir. Çalışmanın 

dördüncü bölümünde, Muğla ili sınırları içerisinde yer alan mesleki ve teknik lise-

lerinde işletme beceri eğitimine (staj) giden 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin, yaptık-

ları işletme beceri eğitimi ile ilgili algı ve tutumlarının ölçülmesine yönelik bir an-

ket uygulaması planlanmıştır. Anket sonuçlarından elde edilen bulgular ve analiz 

sonuçları, yine bu bölüm altında sunulacaktır. Çalışmanın son bölümünü ise, analiz 

sonuçlarından elde edilen bilgi ve bulgular ışığında sonuç ve öneriler oluşturacaktır.  

Anahtar sözcükler: Turizm eğitimi, örgün eğitim, yaygın eğitim, işletme beceri eği-

timi, algı ve tutumlar. 
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ÖZ 

Teknolojideki gelişmeler ile iletişim ve ulaşım sistemlerinin sağladığı kolaylıklar 

insanların doğadan yararlanma düzeyini yükseltmiştir. İnsanlar doğal kaynakları 

kullanarak yeryüzünü çok kısa sürede inanılmayacak derecede doğal dengenin 

aleyhine değiştirmişlerdir. Özellikle hassas bir yapıya sahip olan doğal alanların 

korunması çalışmalarına 19. yüzyılın sonlarına doğru ağırlık verilmiştir. Ancak 

mevcut turizm alanlarının, yoğun kullanım nedeniyle zarar görmesi, korunan alan-

ların 21. yüzyılda değişen turizm ve rekreasyon taleplerine yönelik önemli bir 

potansiyele sahip olması, bu alanları önemli turizm destinasyonları haline getir-

miştir. Türkiye ve Dünyada önemli bir yere sahip olan, Denizli/Pamukkale’de bu-

lunan çalışma alanı, Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB), 1. Derece Arkeolojik ve 

Doğal Sit Alanı, Dünya Miras Alanı ve Sulak Alan gibi (çok yönlü) koruma statüleri-

ne sahip olmasına rağmen, koruma çalışmalarının yapılmasında bazı sorunlar or-

taya çıkmaktadır. İçerdiği değerler yanında, turizm ve rekreasyon açısından ulusal 

ve uluslararası boyutta taşıdığı önem alanın sürdürülebilir kullanımı yönünde 

çalışmaların yapılmasını gerekli kılmaktadır. 
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Bu araştırmada korunan alanlardaki çevresel etkiler ve planlama sorunları ile tu-

rizm ve rekreasyon amaçlı kullanımından kaynaklanan sorunlara yönelik literatür 

çalışması yapılarak, Pamukkale ÖÇKB ve yakın çevresinin doğal özellikleri, alan 

kullanımları ve sosyo-ekonomik durumu ile çevre sorunlarının değerlendirilme-

sinde kullanılacak veriler elde edilecektir. Bu verilerden yola çıkarak, Bierhals ve 

ark. (1974) tarafından ortaya atılan, ülkemizde Altan (1982) ve Yücel (1997) tara-

fından kullanılan zarar verenler etkileri zarar görenler ilişkisi içerisinde irdelene-

cek ve  Pamukkale ÖÇKB’ni etkileyen çevre sorunları belirlenecektir. Bu aşamada 

travertenlerin kirlilik nedenlerine ilişkin daha önce yapılmış çalışmalar, ilgili kişi-

ler (sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, işletmeciler gibi) ve yöre halkının 

görüşleri de dikkate alınacaktır. Araştırma alanında en etkin kullanım olan turizm 

ve rekreasyon faaliyetlerinin kapsamının belirlenmesi amacıyla, ziyaretçilere yö-

nelik hazırlanan bir anket formu ile Sosyal Taşıma Kapasitesi ve ziyaretçilerin 

çalışma alanındaki kullanma sorunları ile koruma çalışmalarına yaklaşımları; ko-

ruma çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla, turizm ve rekreasyon amaçlı yo-

ğun olarak kullanılan Pamukkale Hierapolis Ören Yeri Güney Frontinus Kapısı 

(Traverten Bölgesi)’nda,  Sayan ve ark.  (2005), Göktuğ (2011) ve Soylu (2013)’nun               

çalışmalarında kullandığı yöntem ile Fiziksel Taşıma Kapasitesihesaplanacaktır. 

Araştırma alanındaki çevresel etkiler ve taşıma kapasitesine bağlı değerlendirme-

ler ile anket ve karşılıklı görüşme sonuçları da dikkate alınarak, Pamukkale 

ÖÇKB’nde koruma/kullanma dengesinin kurulmasına katkı sağlayacak önlem ve 

öneriler geliştirilecektir.  

Doğal ve kültürel değerlere sahip, Pamukkale ÖÇKB’nin gelecek nesillere aktarıl-

ması yönünde; çevre sorunlarının değerlendirilmesi, ziyaretçilerden kaynaklanan 

sorunların saptanması ve taşıma kapasitesinin hesaplanması ile elde edilen tüm bu 

veriler kullanılarak, sorunların farklı açılardan değerlendirilmesi, araştırma alanı-

na çok yönlü bir bakış açısı ile bütüncül bir yaklaşım anlayışı içerisinde sorunların 

ortaya konulması ve bu sorunlara yönelik bazı çözüm önerilerinin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. Böylece alandaki çevresel baskıların azaltılması ve turizm faali-

yetlerinin sürdürülebilirliği konusundaki çalışmalara, kısacası alanda koru-

ma/kullanma dengesinin oluşturulmasına katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Özel çevre koruma bölgesi, çevresel etki değerlendirmesi, taşı-

ma kapasitesi, Pamukkale, Denizli. 
 



VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi:  470-471,  
28 Nisan – 01 Mayıs 2016, Avanos, Nevşehir 

   Bütün hakları saklıdır 
ISBN: 978-605-65762-2-5  

 

 
 
Urla’da (İzmir) İkinci Konutların Turizm Coğrafyası Yaklaşımıyla  

Değerlendirilmesi 
 

 

 
Yüksek Lisans Tezi  

 
 
 

Volkan ZOĞAL 
Ege Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Coğrafya Anabilim Dalı 

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Programı 
E-posta: volkan.zogal@ege.edu.tr 

 
 
 

Danışman:   
Doç. Dr. Gözde EMEKLİ 

Ege Üniversitesi 
 
 
 

Başlama tarihi: 11.09.2013 

 

 

 

ÖZ 

İkinci konutların temel özellikleri, etkileri, mekansal dağılışları, yapısal özellikleri, 

turizmde değerlendirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalar son yıllarda 

dikkat çekmektedir. Coğrafyacıların konuyla ilgili çalışmaları ise oldukça yenidir. 

Bu araştırma, ikinci konutların sayıca fazla olduğu, günümüzde ise fonksiyonel ve 

mekansal birtakım değişmelerin yaşandığı Urla ilçesinde gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma; Urla ölçeğinde ikinci konutların gelişimi, coğrafi dağılışı, yer seçiminde 

rol oynayan faktörler, ikinci konutların ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri, kul-

lanım özellikleri, turizmle mekansal ilişkileri ve turizmde değerlendirilmesi konu-

larına odaklanmaktadır.  

Araştırmada nicel ve nitel veri toplama yöntemleri bir arada kullanılmıştır. İlk 

aşamada 220 katılımcıya 35 sorudan oluşan anket uygulanmış, ardından derinle-

mesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Açık uçlu, kapalı uçlu ve likert tipindeki 
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sorulardan oluşan anket; katılımcıların demografik ve ekonomik nitelikleri, daimi 

oturulan konut ve ikinci konutları hakkında genel bilgileri, ikinci konut yer seçimi 

için Urla’nın tercih edilmesinin nedenleri, ikinci konutların kullanım durumları ve 

turizmde değerlendirilmesi konusunda ikinci konut sahiplerinin düşünceleri,  

ikinci konutların olumlu ve olumsuz etkilerine yönelik düşünceler ile ilgili soruları 

içermektedir. Nitel veri toplama aşamasında, ikinci konutlarını turizmde değerlen-

dirmek isteyen ve istemeyen konut sahiplerinin motivasyonlarını öğrenmek amaç-

lanmıştır.  

Verilerin analizi, ilgili istatistik programları aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular ile ilgili deskriptif tablolar ve grafikler hazırlanarak, çeşitli değişkenlere 

göre farklılaşmanın olup olmadığı açıklamak amacıyla, faktör analizi, ki-kare 

bağımsızlık testi (X²) ve tek yönlü varyans analizi (anova) yapılmıştır. Katılımcıla-

rın büyük çoğunluğu (189 kişi) İzmir’de yaşamaktadır. Urla’nın tercih edilmesine 

ilişkin yapılan faktör analizi sonucunda, “Urla’nın doğal çekicilikleri”, “fiziki yakın-

lık”, “sosyal ve ekonomik faktörler” başlıkları altında değerlendirebileceğimiz 3 

temel faktör ortaya çıkmıştır. Katılımcıların yarısına yakını (%43,5), ikinci konut-

larına 16 yıl ve daha fazla süredir sahip olduklarını söylerken, 5 yıldan daha az 

süredir sahip olanlarda oran %16,7’dir. Katılımcıların yarıdan fazlası (%66,7) yıl 

boyunca 4-6 ay süreyle ikinci konutlarını kullandıklarını belirtmiştir. Konutlarını 3 

aydan az kullanan katılımcıların oranı ise %25,1 olarak belirlenmiştir. Temmuz 

(%98,1)  Ağustos (%96,7) ve Haziran (%91,9) ayları ikinci konutların en çok kul-

lanıldığı aylardır. İkinci konutlarını kullanmadıkları dönemde turizmde değerlen-

dirilmesine olumlu bakanların sayısı ise 32 (%14,8)’dir. Katılımcılar Urla’da ikinci 

konutların olumlu etkilerine yönelik anket sorusunda, ağırlıklı olarak ekonomik 

nitelikle konulara (Urla Belediyesi’ne gelir kaynağı olması, yerel halka istihdam 

sağlaması, yerel ürünlere olan talebin artması) değinmektedir. Olumsuz etkiler 

konusunda ise tarım alanlarının daralması ve doğal bitki örtüsünün zarar görmesi 

katılımcıların odaklandığı problemler olmuştur.  

Anahtar sözcükler: Turizm coğrafyası,  ikinci konut, mekansal değişim,  Urla, İzmir. 
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ÖZ 

Günümüzde dünya nüfusunun yaş ortalamasının giderek yükselmesi, endüstrileş-

meye bağlı olarak çalışma sürelerinin kısalması ve alternatif sağlık yöntemlerinin 

daha fazla kabul görmesi sağlık turizmine olan talebi artırmaktadır. Alternatif tu-

rizmin bir dalı olan sağlık turizmi de son yıllarda önem kazanmış ve önemli bir 

gelir kapısı haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı Samsun ilinin medikal turizm 

potansiyelinin belirlenmesi ve genel olarak hastanelerin tüketici gözüyle beklenti-

lerinin ve performanslarının saptanmasıdır. Bu çalışma, sağlık turizmi alanında 

planlayıcılara, uygulayıcılara ve bu konuda çalışma yapanlara, literatüre tavsiye 

niteliğinde bilgiler kazandırması açısından önemli görünmektedir. Ayrıca bu ça-

lışma medikal turizm alanında, müşteri beklentisi-hastane performansı konusunda 

bilgi sağladığı gibi benzer araştırmalar için de bir ön çalışma niteliği taşımaktadır. 

mailto:yusuf.akbas@omu.edu.tr
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Araştırmada birincil ve ikincil veri türleri kullanılarak genelden özele anlatım tarzı 

uygulanacaktır. İkincil verilerin derlenmesinde kitap, dergi, makale, bülten gibi 

yazılı kaynaklara başvurulacak ve literatürde mevcut benzer tezlerden yararlanıla-

caktır. Birincil verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılacaktır. Anket formu 

açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşup, konuyla ilgili hazırlanmış ve uygulanmış 

araştırma formlarından harmanlanarak bazı soruların eklenmesi veya çıkartılması 

ile hazırlanacaktır. Bu çalışmanın iki boyutu bulunmaktadır. Birinci boyutu, uygu-

lanacak olan anketlerle, tüketicilerin sağlık turizmi kapsamında faaliyet gösteren 

kurum ve kuruluşlardan beklentileri ve önemsedikleri unsurların ortaya çıkarıl-

ması, ikinci boyutu ise bu unsurlar açısından Samsun’da faaliyet gösteren hastane-

leri tüketicilerin nasıl algıladıkları. Araştırma kapsamında elde edilen veriler 

Önem-Başarım Analizi (ÖBA) yöntemi ile değerlendirilecektir.  

Anahtar sözcükler: Sağlık turizmi, turizm pazarlaması, turistik ürün, hastane, Samsun.  
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ÖZ 

Turizm endüstrisi, insan faktörünün ön planda olduğu ve minimum düzeylerde 

otomasyon imkânlarına sahip bir sektördür. Hizmetler sektörü altında yer alan 

konaklama işletmelerinde, insan emeğine olan ihtiyaç, diğer sektörlere göre daha 

fazla hissedilmektedir. Özellikle konaklama işletmelerinde hizmet edilen de, hiz-

meti gören de insandır. Hizmeti veren bireyleri, çalışma hayatında olumlu ve 

olumsuz etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Aşırı iş yükü, bu unsurlardan biri 

olup, işgöreni olumsuz etkileyen koşullar ve faktörlerin toplamıdır. Bu durum, 

bireyin parçası olduğu örgüte karşı bağlılığını da etkilemektedir.  

Bu tez çalışmasında, turizm sektörünün doğası gereği özellikle talebin yüksek ol-

duğu dönemlerde mesaiye kalmaktan kaynaklanan uzun çalışma saatlerinin ve iş 

yükünün, konaklama işletmelerinde çalışan iş görenler üzerindeki fiziksel ve zihin-

sel etkileri ve aşırı iş yükünün iş görenlerin çalıştıkları işletmelere olan bağlılıkları 
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üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla; Türkiye’nin önemli 

turizm çekim merkezlerinden birisi olan Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet 

göstermekte olan birinci sınıf tatil köyleri ve beş yıldızlı otel işletmelerinin farklı 

departmanlarında çalışan işgörenlere yönelik bir araştırma yapılması planlanmıştır.  

Çalışmanın birinci bölümde; otel işletmeleri kavramsal olarak incelenmiştir. İkinci 

bölümde aşırı iş yükü kavramı, üçüncü bölümde örgütsel bağlılık ile ilgili bilgiler 

verilmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde, Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet 

gösteren birinci sınıf tatil köyleri ve beş yıldızlı otel işletmelerinin çeşitli depart-

manlarında çalışan işgörenlere yönelik uygulanan anket sonuçlarından elde edilen 

bulgular ve analiz sonuçları sunulmuştur. Çalışmanın son bölümünü ise, sonuç ve 

öneriler oluşturmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Otel işletmeleri, aşırı iş yükü, örgütsel bağlılık. 
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Alptekin SÖKMEN, Gazi Üniversitesi  
Yönetici Etik Davranışlarının Sınır Birim İşgörenleri Tarafından Değerlendirilmesi:  
Ankara'daki Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Ampirik Bir Araştırma 
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı,  
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Melih TOPALOĞLU 
 
İKİNCİ EN İYİ DOKTORA TEZİ ÖDÜLÜ - 2004 
Meryem ATİK, Çukurova Üniversitesi  
Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,  
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Bilişim Teknolojilerinin Konaklama İşletmeleri Performansına Etkileri 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı,  
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Dalı  
Danışman: Doç. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ 
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Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 
Danışman: Doç. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ  
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Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 
Dalı  
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Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  
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yal, Kültürel  
ve Ekonomik Yapısına Etkileri 
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Anabilim Dalı 
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DOKTORA TEZİ TEŞVİK ÖDÜLÜ - 2012 
Canan BAŞTEMUR, Ankara Üniversitesi 
Mimar Sinan Rotasının Kültürel ve Peyzaj İzleri 
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otel-
cilik Anabilim Dalı 
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İstanbul Örneğinde İrdeleme 
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