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konusu soyut değerlerin yaratılması şehrin gelişimine katkı sağlayacak ve reka‐
bet avantajı kazandıracak önemli bir yaklaşımdır. Bu bağlamda tez çalışmasının
uygulama kısmında ülkemiz açısından büyük bir öneme sahip birçok açıdan
lokomotif bir özelliğe sahip olan, aynı zamanda bir dünya şehri olan İstanbul
konu alınmıştır. Uygulama kısmında İstanbul şehrinin hedef kitlesi üzerinde
rakiplerine göre farklılığını ortaya koymaya yönelik bir şehir markası modeli
önerilmiştir.
Anahtar sözcükler: Pazarlama, Mekan Pazarlaması, Marka, Şehir Markası
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ÖZ
Günümüzde küreselleşen dünya düzeninde pazarlama biliminin kapsamı gün‐
den güne genişlemektedir. Küreselleşme sayesinde artan rekabet koşulları sade‐
ce ürünler ve hizmetler değil aynı zamanda insanlar, fikirler ve coğrafi mekan‐
lar da pazarlama kapsamına dahil edilmiştir. Pazarlama kavramının coğrafi
mekanlara uygulanması mekanların sistematik bir şekilde pazarlama ilkelerine
göre rekabet avantajı kazanmasını sağlamayı hedeflemektedir. Mekanlar, geliş‐
tirdikleri pazarlama stratejileri ve uygulamaları sayesinde hedef kitleleri olan
turistlere, iş dünyası ve yatırımcılara, şehirde yaşayanlara hitap etmektedir.
Mekanların rakipleri arasında daha çok tercih edilebilir olması sistematik me‐
kan pazarlaması sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkacaktır.
Pazarlamada önemli bir kavram olan marka, hedef kitlenin zihninde ve algı‐
larında sunulan değişkenin farklılığının ifade edilmesi anlamına gelmektedir.
Mekan pazarlaması konseptinden yola çıkarak şehirlerin markalanması ise söz

At present, the scope of marketing is widening day by day. Competition has
brought not only products and services but also people, thoughts and geo‐
graphic places under the scope of marketing. The application of the very con‐
cept of marketing on geographic places aims the systematic obtainment of posi‐
tive competitive advantages for places, according to the marketing principles.
Places can reach their target audience of tourists, business people and investors
and citizens by means of marketing strategies and practices that they can de‐
velop. The preferableness of places among their competitors will be the result of
a systematic marketing process.
Brand, which is an important concept in marketing, is the expression of the
difference of the variables presented to the minds and perceptions of the target
audience. The branding of cities by means of place‐marketing is critical for the
development of cities as well as its gaining of competitive advantages. In the
empirical part of the study, the city of Istanbul has been taken as the object of
investigation. A city branding model has been suggested regarding the differen‐
tiation of Istanbul from its competitors.
Key words: Marketing, Place Marketing, Brand, City Brand
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doğal ve kültürel kaynakları incelenmiştir. Yanlış arazi kullanımları sonucu
araştırma alanının doğal ve kültürel kaynaklarındaki tahribatın gün geçtikçe
arttığı görülmüş ve turizm potansiyeli olan alanlarda koruma kullanma denge‐
sini sağlamak için alternatif turizmin bir çeşidi olan ekoturizm ve politikalarına
öncelik verilmiştir. Akçakoca için uygun olabilecek ekoturizm türleri ve faali‐
yetleri belirlenmiş ve bu faaliyetler için potansiyel olabilecek alanlar önerilmiş‐
tir. Ayrıca araştırma alanında turizm sisteminin kalitesi, ürünleri, hizmetleri,
turizm faaliyetlerine olan eğilim, turizm amaçlı kullanılan alanlar, alanlardaki
kısıtlayıcı nedenler, kullanım yoğunluğu ve turistik alanlardaki memnuniyetleri
belirlemek amacıyla yarı standart anket formları hazırlanmış ve 500 denek üze‐
rinde uygulanmıştır. Anket verilerinin çözümlenmesinde bilgisayar destekli
istatistik programı kullanılmış ve Yüzde Frekans, Faktör, Cronbach’ Alpha,
Bağımsız Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans ve T Testi analizleri yapılmış‐
tır. Elde edilen veriler, bulgular bölümünde çizelgelerle belirtilmiştir.
Sonuç olarak hem plancı ve hem de kullanıcı bakış açısıyla ilçenin turizm faa‐
liyetlerinde karşılaşılan sorunlar tartışılmış, önerilen ve turizm potansiyeli olan
diğer alanlarda koruma kullanma dengesinin sağlandığı alternatif bir turizm
uygulamasının nasıl olması gerektiği konusunda bazı çözüm önerileri ortaya
konulmuştur.
Anahtar sözcükler: Akçakoca, Alternatif Turizm, Doğal ve Kültürel Kaynaklar,
Ekoturizm, Planlama.

ÖZ
ABSTRACT

Doğal kaynakların plansızca tüketildiği ve fiziksel çevre üzerinde onarımı güç
tahribatların ortaya çıktığı günümüz dünyasında, her alanda olduğu gibi tu‐
rizmde de sürdürülebilirlik kavramı giderek önem kazanmaktadır. Turizmde
sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla, çevre sorunlarına daha duyarlı olan alter‐
natif turizm modeli geliştirilmiştir. Alternatif turizm uygulamalarında kaynak‐
ların sürdürülebilir şekilde kullanımı ile yerel halk ve çevreye olan saygı turiz‐
min geleceği için bu modelin önemini arttırmıştır.

Consuming natural resources without any plan makes sustainable tourism more
important than any other times. For this purpose, an alternative tourism model
was developed according to environmental conscious. Making resources sus‐
tainable with local people and environmental conscious has become important
for tourism in future in alternative tourism applications.

Bu çalışmada araştırma alanı olarak, turizm potansiyeli varlığı nedeniyle
Düzce’nin Akçakoca ilçesi seçilmiştir. Araştırma alanında sürdürülebilir bir
turizm sağlamak amacıyla mevcut turizm faaliyetlerine ek olarak alternatif tu‐
rizm türleri ve faaliyetleri araştırılmıştır. Mevcut turizmin sorunları ortaya ko‐
nularak, plancı gözüyle koruma kullanma dengesinin sağlandığı alternatif bir
turizm gelişmesinin nasıl olması gerektiği konusunda çözüm önerilerinde bulu‐
nulmuştur. Bu amaçla konuyla ilgili literatür taranmış ve araştırma alanının

In this study, Akçakoca town, Düzce was selected because of its high tourism
potential. Alternative tourism types and activities as well as already established
tourism activities were investigated to obtain sustainability in tourism in inves‐
tigated area. Various solutions have been providing about how Alternative
Tourism developments could be carried out according to city planners as well
as daily problems in tourism. For this purpose a literature survey was carried
out and natural and cultural resources of searched area where investigated. It
was observed that wrong usages of land destroyed natural and cultural re‐
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sources in researched areas and ecotourism and its policies as alternative tour‐
ism type was considered important to protect tourism potentials in town. Possi‐
ble ecotourism types and facilities for Akçakoca where determined and poten‐
tial activities where provided. Moreover semi‐standard questionnaire where
prepared and was applied to five hundred people investigated quality, goods,
services, trend for tourism activities, spaces for tourism applications, obstacles
in spaces, density and appreciation in tourism system. Computer aided statisti‐
cal program was used to understand questionnaire data; percent frequency
factor, Cronbach alpha, independent samples for single factor variance and T
test and analyses were carried out. Obtained data were provided as tables in the
outcome section.
As a result, problems in tourism facilities of town were discussed as a planner
and from users’ points of view. Various suggestions have been provided to
overcome problems and make balance in different activities that would provide
alternative tourism applications.
Key words: Akçakoca, Alternative Tourism, Natural and Cultural Resources,
Ecotourism, Planning.
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ÖZ
2000’li yılların eşiğinde dünya her alanda büyük bir değişim yaşamaktadır. İş
dünyasının temel aktörleri olan işletmeler de bu büyük değişimden derinleme‐
sine etkilenmektedir. İnsanın yaratıcılığı, bilgisi, zekası, deneyimi ve yeteneği
günümüz işletmelerinin rekabette üstünlük sağlama çabalarının temel dayanağı
haline gelmiştir. On yıllardır ikincil ve pasif bir fonksiyon olarak kalan insan,
bugün en değerli kaynak haline gelmiş ve işletme yönetiminin öncelikli bir stra‐
tejik unsuru niteliğini kazanmıştır.
Rekabet üstünlüğü sağlamanın yolu artık, yaratıcı ve kendini geliştirmek iste‐
yen bu insanların motive edilmesinden ve işletmeye bağlanmasından geçer hale
gelmiştir. İşletmelerde mutluluk ve başarıyı etkileyen en önemli farklardan biri
de “kişilik” tir. Günümüzün işletme yöneticilerinin üzerinde durması gereken
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temel konulardan biri de insanların kişilik ve psikolojik analizlerinin doğru
olarak yapılmasıdır. İşletmeler içinde insan unsuru bu denli önem kazanmaya
başlayınca, araştırmacılar insan davranışlarının sebeplerini aramaya başlamış‐
lardır. Bu sebeplerin başında kişilik ve kültür gelmektedir. İnsanlar gelişimlerini
her zaman kültürel bir ortamda gerçekleştirmektedir. Eskiden bir çok bilim
adamı kültürün insan gelişimindeki etkisini pek dikkate almazken, günümüzde
bu konuya çok büyük vurgu yapılmaktadır. Uluslararası işletmelerin çoğalması
akademisyen ve bilim adamlarının kültürel farklılığa olan ilgisini arttırmıştır.
Kültürün kişilik oluşumundaki etkileri olduğu gibi, kişilik özelliklerinin de
kültür üzerinde etkileri vardır.
Yapılan araştırmaların bulguları doğrultusunda kişiliğin artık, örgütlerin en
önemli sermayesi olarak kabul edilen “insan kaynağı”nı etkili ve verimli şekilde
kullanmayı kolaylaştıran bir faktör olduğu artık kabul edilmektedir. Günü‐
müzde örgüt sistemi içindeki bütün oluşumların (kültür, motivasyon, liderlik
tarzı vb) kişilik kavramıyla doğrudan ilişkisinin olduğuna dair araştırma bulgu‐
ları çoğaldıkça, değişik ölçeklerde (farklı kültürlerde) ve değişik alanlardaki
örgüt yöneticileri “kişilik” olgusundan etkin bir şekilde yararlanma yönünde
hareket etmeye başlamışlardır.
Farklı kültürel ortamlarda işe ve yönetime ilişkin değerler ve bunların yöne‐
timdeki etkileri üzerine yapılan çalışmalar yeni olmamakla beraber, küreselleş‐
me ile birlikte önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Kültürel farklılığın
kişilik oluşumunda etkili olduğu gerçeği ve bunun da işletme yapısını etkileye‐
ceği yapılan araştırmalarla doğrulanmıştır. İnsan gelişiminin kültürler arası
incelenmesinde belirli bir kültürel yapıyı dikkate alan “antropolojik yaklaşım”a
olan ilgi oldukça yüksek olmuştur. Ancak yapılan araştırmalar, her toplumun
bireylerinin kendi kültürel yapısı içinde incelenmesi, mümkün olduğunca farklı
kültürlerde araştırmaların yapılması ve bunların karşılaştırılmasının gerekliliği‐
ni gündeme getirmiştir. Bu yöntem, insanın kişilik gelişimine daha geniş bir
pencereden bakmayı sağlamıştır.
Günümüzün profesyonel yöneticileri birlikte çalıştıkları insanları tanımak zo‐
rundadır. İnsanlar arasındaki farklılıklar nedeniyle işletme kurum ve kuruluşla‐
rın yöneticilerinin genel politika ve stratejilerinin yanında, kişisel politika ve
stratejilerin de oluşturulması günümüzde artık bir zorunluluk haline gelmiştir.
Yönetim kademelerini en çok zorlayan, çalışanların farklı kişilik yapılarına sa‐
hip olmalarıdır. Eğer bu farklılıklar olmasaydı insanları yönetmek çok kolay
olurdu. Bu bağlamda insanı psikolojik yönden tanımanın veya anlamanın çok
büyük pozitif katkıları olacağı gerçeğiyle bu çalışma yapılmıştır.
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Bu nedenlerden dolayı ele alınan bu çalışmada, “kişilik”, “kişilik‐kültür ilişki‐
si” ve “kişiliğin yönetimdeki yeri” irdelenmiş ve Antalya/Türkiye ve Florida
Adaları/Amerika yörelerinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde
SHL‐OPQ/Mesleki Kişilik Envanteri uygulanmış ve elde edilen bulgular karşı‐
laştırmalı olarak yorumlanmıştır. Bu analiz ve karşılaştırmalı değerlendirmeler
neticesinde kültürel açıdan farklılıklar ve benzerlikler saptanmıştır.
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search findings, in different scales (different cultures) and different fields of
organization managers start to benefit effectively from the fact of “personality”.

ABSTRACT

The fact that cultural differences effect personality formation and this will ef‐
fect business formation is certified with researches. In human developments’
intercultural analysis, the affinity to an “anthropological approach” that con‐
sider specific cultural structure, was comparatively high. But researches show
that every society’s individual should analyze in its culture, do researches as
possible as in different cultures and it brings up the necessity of comparing
these. This method enabled to look at the personality development of humans in
a wider angle.

21st century brings together a period in which great changes are experienced in
almost every area. Businesses which are the main actor of business world are
influenced deeply from this big change. Human creativeness, knowledge, intel‐
ligence, experience and ability will bring the main base of the present businesses
to lead in the competitiveness. Human, who is standing like a passive and sec‐
ondary function during decades, became recently the most substantial source
and it will achieve a character of strategic business factor.

Today’s professional managers must know their colleagues. Because of the
differences between people, besides composing business managers’ general
policies and strategies, today it has become a necessity to compose individual
policies and strategies. Different personality structures of employees urge
mostly the management grades. In this context, to recognize or understand hu‐
man from psychological way could have highly positive contributions. Thus
this study is done.

Anyhow the way of heading advantage is to motivate people who are creative
and want to improve themselves and is also become committed to the business.
The most important differences in businesses that affect happiness and
achievement is “personality”. One of the main topics that today’s business man‐
agers should emphasize, is to make one’s personal and psychological analysis
accurately. When humans become important in businesses, researches start to
inquire the causes of human behavior. Personality and culture are the first
causes. Human always perform their development in a cultural atmosphere.
Formerly lots of scientists don’t consider the effect of culture on human devel‐
opment, now there are lots of keynotes on this subject. Increasing the number of
international businesses redouble the affinity of academicans and scientists to
the cultural differences. As culture effects personality, personaliy features have
effects on culture.

Because of these reasons, in this study, “personality”, “the relation between
personality and culture” and “the role of personality on management” were
examined and “SHL_OPQ/Occupational Personality Questionnaire” was ap‐
plied in five star hotels operating in Antalya/Turkey and Florida Key/USA. The
findings were explained comparatively and from these results differences and
similarities were found between cultures.

Anahtar sözcükler: Kişilik, Liderlik, Farklı Kültürler, Mesleki Kişilik Envanteri

Studies related with values about work and management and their influences
in management in different cultural ambiances are not newly introduced, but
their importance rises day by day. Research findings show that “personality” is
one of the important factors, which enables managers to use “human resources”
‐the most important asset of the organizations‐ efficiently and effectively.
Nowadays all formations in organization system like culture, motivation, lead‐
ership style, etc have a direct relation with personality relating to increase re‐

Key words: Personality, Leadership, Cross Cultures, Occupational Personality
Questionnaire
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işletmeleri tarafından ailelere farklı olanaklar sunulmaktadır. Ailelere yönelik
faaliyet göstererek hizmet kalitesinin sağlanması, otel işletmelerinin devamlılığı
ve pazarda tercih edilir olması bakımından da önem taşımaktadır. Araştırmanın
konusunu Türk ve Alman ailelerin otel işletmelerindeki hizmet kalitesi boyutla‐
rını nasıl algıladığı oluşturmaktadır.
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; son yıllarda önem ka‐
zanmakta olan aile turizminin hedef kitlesi olan ailelerin satın alma davranışla‐
rı, aile turizminin turizm pazarındaki yeri, aile turizmine yönelik hizmet veren
otel işletmelerinin sahip olduğu nitelikler ve bu işletmeler için belirlenen ölçüt‐
ler ele alınmıştır. İkinci bölüm; turizmde müşteri memnuniyeti ve hizmet kalite‐
si kavramlarının kısaca ele alınmasından oluşmaktadır. Üçüncü bölümde ise;
Türk ve Alman turistlerin Antalya bölgesindeki tur operatörleri tarafından aile
kavramlı olarak belirlenen otel işletmelerindeki algı düzeyleri ortaya konulma‐
ya çalışılmıştır.
Araştırma betimleyici bir araştırma olup, veri toplama yöntemi olarak anket
tekniği kullanılmıştır. Anket formu Parasuraman ve Zeitlhaml’ın (1990) hizmet
kalitesi anketinin özü korunarak hazırlanmıştır. Anket sonuçları değerlendirile‐
rek her iki grubun verileri tablolar halinde gösterilmiş ve mevcut durum ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın evreni “2006 yılı Temmuz‐Eylül dönemi
arasında Antalya’da dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde konaklayan aileler”
olarak belirlenmiştir. Ancak evrenin tamamına ulaşmak zaman ve maddi kısıt‐
lardan dolayı mümkün olmadığından analiz ve yorumlar, seçilen örneklem
içerisinden yapılmıştır. Araştırmada olasılıklı olmayan örneklem tekniklerinden
kasti örneklem tekniği kullanılmıştır.

Kitlesel çağın gelişiyle birlikte günümüzde müşteri bilincinin artması, hizmet
kalitesinin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerekli kılmaktadır. Turizmde sür‐
dürülebilir bir gelişim izleyebilmek için potansiyel müşterilerin yaşam tarzları
ve tatil beklentileri bilinmelidir. Kendine özgü yaşam durumları ve buna bağlı
gereksinimleri ve davranışları, turizm pazarlamasında farklı potansiyel müşteri
tiplerinin oluşmasına neden olmuş ve bu gruplara uygun olanakların sağlanma‐
sını gerektirmiştir. Bu noktadan hareketle tüketicilerin ayırt edici özelliklerine
göre pazar bölümlemesi yapılmaktadır.

Araştırma bulguları sonucunda, Alman ve Türk turistlerin yanıtları değerlen‐
dirilerek bu turist tipleri arasındaki farklılıklar, otel işletmelerindeki hizmet
algıları ve çocuklara yönelik hizmet veren otel işletmelerinde bulunan nitelikler
ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Pazar bölümleme değişkenlerinden biri olan ve bu çalışmanın çıkış noktasını
oluşturan ailelerin, toplumsal değişimlerin de etkisiyle geçmiş yıllara göre tatil
beklentileri artmış ve farklılaşmıştır. Yalnız seyahat eden bireylere göre farklı
beklenti, istek ve gereksinimlere sahip olan aileler, turizm pazarında farklı po‐
tansiyel müşteri tiplerini oluşturmaktadır. Seyahat acentaları, ulaştırma ve otel

The necessity of conducting studies focusing on providing service quality has
increased due to the increasing customer awareness. It is necessary to find out
customers’ potential life styles and holiday expectancies for a steady improve‐
ment in tourism sector. Unique life styles, needs and behaviors of different
groups created various customer profiles in tourism which in turn created the

Anahtar sözcükler: Aile, Aile Turizmi, Aile Otelleri, Hizmet Kalitesi, Antalya
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need of providing appropriate opportunities to these groups. Therefore, it is
necessary to organize marketing strategies considering these differences.
Families which are the focus of this study are one of the variables of market‐
ing. It is clear that the holiday expectancies of families have increased and dif‐
fered as the result of changes in the society. Families having different expecta‐
tions, wishes and needs from the individuals traveling alone create a different
customer market in tourism. They are provided with different opportunities by
traveling agencies and hotel companies. It is important for the hotel companies
to be preferred and permanent in the market by supplying customer satisfaction
while considering families. This study focuses on how Turkish and German
families perceive the service quality in hotels.
This study includes three parts. In the first part, the purchasing behaviors of
families, the place of family tourism in the market, the qualities of hotels serving
for family tourism and the criteria determined for these hotels are included. The
second part briefly deals with the concepts of customer satisfaction and service
quality in tourism. The third part tries to reveal the perceptions of Turkish and
German families on the service quality in hotels serving for family tourism.
This is a descriptive study and the data for the study is collected through
questionnaire. The questionnaire is prepared based on the Parasuraman ve
Zeithaml’s (1990) questionnaire on service quality. The data obtained from the
questionnaire were presented in tables referring to two subject groups. The par‐
ticipants of the study were Turkish and German families spending their holi‐
days in 4 or 5‐star hotels in Antalya between July and September in 2006. Since
it was not possible to reach the whole subject group because of time and finan‐
cial limitations, analysis and the discussions were conducted based on the cho‐
sen subject group. The subjects of the study were chosen randomly.
The results of this study reveal the perceptions of Turkish and German tour‐
ists on the service quality of the hotels, the differences in the perceptions of
these two groups and the qualifications of the hotels serving for children.
Key words: Family, Family Tourism, Family Hotels, Service Quality, Antalya
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ÖZ
Bölgelerarası farklılıkları ortadan kaldırmak için uygulanan bölgesel kalkınma
politikaları, geri kalmış bölgelerdeki sosyo‐ekonomik dengesizlikleri giderme
amacını taşımaktadır. Son zamanlarda turizm, kalkınmaya hız verici ve tamam‐
layıcı etkileri açısından, bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesinde bir araç
olma niteliği kazanmıştır. Bu aşamada turizm; tarım ve sanayi faaliyetleri için
yeterli kaynak ve imkâna sahip olmayan, buna karşılık zengin bir turizm potan‐
siyeline sahip bölgelerde önemli bir sektör haline gelmiştir.
Bu bağlamda tez çalışması üç ana bölüm üzerine kurulmuştur. İlk bölümde
genel hatları itibariyle konuya teorik bir çatı oluşturması amacıyla turizm olgu‐
sundan, bu olgunun gelişiminden ve turizmin sosyo‐ekonomik etkilerinden
bahsedilmektedir. Turizmin sosyo‐ekonomik etkileri; parasal ekonomik etkileri,
reel ekonomik etkileri ve sosyal etkileri olarak üç ayrı bölümde incelenmektedir.
Turizmin parasal ekonomik etkileri de; döviz arz ve talebine etkisi, dış ödemeler
dengesine etkisi ve fiyat istikrarına etkisi olarak üç başlıkta incelenmiştir. Reel
ekonomik etkileri ise; istihdam, gelir ve diğer sektörler üzerindeki etkileri şek‐
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linde ele alınmıştır. Son olarak da toplumsal‐ kültürel ve çevre üzerindeki etki‐
leri olarak turizmin sosyal etkileri incelenmiştir.
İkinci bölümde bölgesel kalkınma kavramı, bölgelerarası farklılıkların neden‐
leri ve bunları giderici bölgesel kalkınma politikalarından bahsedilmiştir. Ayrıca
Avrupa Birliğinin bölgesel kalkınma yaklaşımları ve bölgesel fonlardan, Türki‐
ye’deki bölgesel kalkınma yaklaşımları ve Avrupa Birliği uyum sürecinde Tür‐
kiye’deki yeni bölgesel kalkınma yaklaşımları ele alınmıştır. Bunun yanı sıra
turizmin bölgesel kalkınmaya katkısının ışığında turizm odaklı bölgesel gelişme
araçları tanıtılarak ikinci bölüm tamamlanmıştır.
Tezin son bölümü ise Isparta’da bölgesel kalkınma açısından turizmin öne‐
mini ve kullanılabilirliğini tartışmaktadır. Isparta ili turizm sektöründe klişe‐
leşmiş kıyı turizminden uzak bir yapıya sahiptir. Ancak Türkiye’nin turizm
sektöründeki gerçek atılımı turizm türlerinde sağlayacağı çeşitlenme ile gerçek‐
leşecektir. Çünkü deniz‐kum‐güneş ağırlıklı bir yapı, çeşitlenen turist profilini
ve turizm taleplerini karşılamaya yeterli olmayacaktır. Bu aşamada Isparta ili
sahip olduğu, inanç turizmi, kültür turizmi ve doğa turizmi gibi 3 S (deniz‐kum‐
güneş) turizmine alternatif turizm potansiyelleri ile ayrıcalıklı bir yer almıştır.
Bu çalışmanın amacı; genelde bölgeler arasındaki dengesizlikleri giderici böl‐
gesel kalkınma politikaları ve özellikle turizmin bu aşamadaki rolünü incele‐
mek, özelde ise Isparta ilinin turizm potansiyellerini ortaya koyarak, bu potan‐
siyellerin Isparta ilinin gelişmesinde kullanılabilir bir faktör olup‐olamayacağını
göstermeye çalışmaktır. Ayrıca bu potansiyellerden daha fazla faydalanılması
için neler yapılması gerektiğini ortaya koyabilmektir.
Bu amaç doğrultusunda Isparta ili otel işletmecilerine ve kamuoyuna farklı iki
anket çalışması uygulanmıştır. Bu anket uygulamaları ile birlikte bölge turizmi
ve turizmin bölge ekonomisine katkısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç ola‐
rak turizmin, Isparta ilinin ekonomik olarak kalkınmasında tek etkili sektör
olmasa da, bölge ekonomisine katkısının olumlu olduğu ve bölgelerarası denge‐
sizliğin giderilmesinde önemli bir rol oynadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca elde
edilen bulgulara göre, turizmin bölge için bir kalkınma aracı olarak kullanılabi‐
leceği, ancak bu potansiyellerden yeterince yararlanılamadığı görülmüştür.
Anahtar sözcükler: Bölgesel Kalkınma, Turizm, Isparta, Isparta Turizmi, Alter‐
natif Turizm
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ABSTRACT
Regional development policies which are implemented to wipe out regional
differences aim to eliminate social and economic imbalances in undeveloped
regions. Recently, tourism has been an instrument in eliminating regional dif‐
ferences. At this stage, tourism occurs as an important sector for regions where
there are no agricultural and industrial sources but there is a rich tourism poten‐
tial.
This study consists of three main parts. In the first part it is told about tourism
concept, the development of tourism concept and socio‐ economic impacts of
tourism. Today, the benefits of tourism are not to be judged in terms of eco‐
nomic benefits alone. Tourism has wider implications encompassing not only
economic benefits but also social and cultural benefits as well. It can be ana‐
lyzed in three titles: monetary economic impacts, reel economic impacts and
social impacts.
In the second part, it is told about regional development concepts, the ine‐
qualities among regions, and the regional development policies which can
eliminate the inequalities. Also the regional development approaches of Euro‐
pean Union are mentioned. Besides this tourism based regional development
instruments are introduced in the second part.
In the last part of the study the importance and the employability of tourism
in the sight of regional development in Isparta is discussed. Isparta does not
have 3S (sea‐sand‐ sun) tourism. But this is not a disadvantage for Isparta. Only
3S tourism currently is not efficient for tourism demand. At present, new tour‐
ism alternatives appeared: like religion tourism, cultural tourism, nature tour‐
ism.
This study firstly discusses the developments in world tourism and then it ex‐
amines the socio‐economic effects of tourism. The aim of this study is to exam‐
ine regional development policies towards removing regional disparities. We
specially reveal the tourism potential of Isparta and try to point out whether this
potential can be used in the development the city. We further show what can be
done for using these potentials more efficiently.
In order to reach these purposes, we perform case study investigations on ho‐
tel managers and we also analyze public opinion of Isparta province. By these
case studies; regions, tourism and the addition of tourism to regional economy
are examined. Our results suggest that tourism is not the only factor in eco‐
nomic development but also it plays a crucial role in eliminating regional im‐
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balances. Our results suggest that tourism can actually be an instrument for
regional development. However, it appears that this potential has not been ex‐
ploited sufficiently yet.
Key words: Regional Development, Tourism, Isparta, Tourism in Isparta, Al‐
ternative Tourism
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ÖZ

Türkiye turizmi ile ilgili araştırmalarda büyük bir çoğunlukla Türkiye’de
turizm kavramı ya Turizm Bankası’nın kuruluş yılı olan 1962 ya da eko‐
nomi politikalarının değiştiği ve serbest piyasa ekonomisine geçildiği
1980’li yıllara dayandırılmakta, daha önceki dönemdeki gelişmeler göz
ardı edilmektedir. Oysa Cumhuriyet’in ilanından sonraki hızlı kalkınma
çabalarının damgasını vurduğu dönemde turizm sektörü de unutulma‐
mış, bu alanda da gelişmelerin sağlanabilmesi için çalışmalar yapılmıştır.
Türkiye’de turizmin gelişiminin Cumhuriyet’in gelişimine koşut olarak
incelenmesi ve gelişmelerin değerlendirilmesi tez çalışmasının temel
çıkış noktasını oluşturmaktadır.
Tez çalışmasında, Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren turizm ala‐
nındaki gelişmeler kapsamlı bir arşiv çalışması ile incelenmekte ve orta‐
ya konulmaktadır. Türkiye’de turizmin gelişimi tek partili dönemdeki
gelişmeler, çok partili dönemdeki gelişmeler ve planlı dönemdeki geliş‐
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meler olmak üzere üç kısımda ele alınmaktadır. Türkiye turizm politika‐
larına ve Türkiye’de turizmin gelişimine ilişkin çalışmalarda genellikle
tercih edilen yöntem olan planlı dönem öncesi ‐ planlı dönem sonrası
ayrımı, tek partili dönemdeki ve çok partili dönemdeki gelişmelerin far‐
kını açıkça ortaya koyamadığı için tercih edilmemiştir. Çalışmada, bu üç
dönemdeki turizm politikaları ayrıntılı olarak incelenmekte, farklı dö‐
nemlerdeki gelişmelerin turizm politikalarına yansımaları ve etkileri
arşiv araştırmaları ve literatür taraması ile değerlendirilmektedir.
Tez çalışmasının ilk bölümlerinde Türkiye turizmi ve turizm politika‐
larının incelenmesinin ardından Türkiye turizmi için bir model öne sürü‐
lebilmesi için araştırma ve model önerisine ayrılan bölümde görüşme
tekniği kullanılarak Türkiye turizminde söz sahibi olan kişilerin görüşle‐
ri araştırılmakta ve bu görüşmelerden elde edilen sonuçlar doğrultusun‐
da Türkiye turizmi için bir model önerilmektedir. Görüşmeler kamu
kesiminde turizme yön verenler, turizm alanında yetkin akademisyenler
ve özel sektör temsilcileri ile yapılmaktadır. Bu görüşmelerden elde edi‐
len sonuçların analizi farklı kesimlerin Türkiye turizmine bakışlarını ve
Türkiye turizm politikalarından beklentilerini ortaya koymaktadır. Gö‐
rüşme sonuçlarının analizinin ardından farklı grupların fikirlerini ve
Türkiye turizminin geleceğini kapsayan bir model önerilmektedir.
Tez çalışmasının temel amacı, geçmiş dönemin verileri ışığında Türki‐
ye Turizminin geleceğini yapılandıracak bir model oluşturmaktır. Mo‐
delde Türkiye turizminin niceliksel ve niteliksel gelişimi, sürdürülebilir
kalkınma ve sürdürülebilir turizm paradigmaları ile bağlantılı ele alınmaktadır.
Anahtar sözcükler: Türkiye Turizmi, Turizm Politikası, Turizm, Türkiye,
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ABSTRACT

Former researches on Turkish tourism have generally claimed that tour‐
ism in Turkey has dated back to 1962 when Tourism Bank was estab‐
lished or to 1980s when economic policies in Turkey have changed and
liberal economic policies have begun, by disregarding the developments
of previous years. However, during the period beginning with the decla‐
ration of new Republic in which quick developments in every field could
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have been regarded as the main characteristic of the era, tourism sector
had not been neglected and efforts had been made in order to develop
tourism in the country.
In the thesis, developments in tourism since the early years of the Re‐
public are examined by scanning archives and are brought into light.
Development of tourism in Turkey is assessed in three parts: develop‐
ments during the single party period, developments during the multi‐
party system, and developments during the planned economy period.
Examining development of tourism by dividing it into two parts as be‐
fore and after the planned economy period, which has usually been pre‐
ferred in studies on tourism development in Turkey, is not chosen as a
method, since it cannot show the differences between the single party
period and the multi‐party system era clearly. In the study, tourism poli‐
cies during these three periods are examined in detail; impacts and re‐
flections of three periods’ developments on tourism policies are evalu‐
ated by archives research and literature review.
In the first chapters of the thesis Turkish tourism policies are examined
thoroughly, and in the last chapter, in order to suggest a model for Turk‐
ish tourism, interviews are done with decision‐makers and leading peo‐
ple in Turkish tourism, and based on the results of interviews a model
for Turkish tourism is proposed. People with whom interviews are done
are selected among leading decision‐makers in public sector, qualified
academicians in the field of tourism, and expert tourism professionals
from private sector. Analysis of the results acquired by the interviews
denotes different groups’ perception of and expectations from Turkish
tourism policy. Following the analysis of the interviews results a model
proposal covering the opinions and views of different groups, a model
proposal involving the future of Turkish tourism is made.
The main aim of this study is to create a model based on the develop‐
ments of the past in order to structure future development of Turkish
tourism. In the model, qualitative and quantitative developments of
Turkish tourism are evaluated in relation with paradigms of sustainable
development and sustainable tourism.
Key words: Turkish Tourism, Tourism Policy, Tourism, Turkey, Tourism
Development.
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ÖZ
Bu çalışma, otel işletmelerinde iş gören ve yöneticiler açısından yıldırma eylem‐
lerinin gerçekleşme boyutlarının ve bu tür olayların iş gücü verimliliğine olan
etkilerinin saptanmasını ve çıkan sonuçların insan kaynakları yönetimi açısın‐
dan değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Yıldırma, hem aşikâr hem de gizli
biçimde olabilen, kişiler arası bir saldırganlık biçimidir. Esasen sürekliliği ile
karakterize edilen yıldırma eylemleri, hem kamu hem de özel birçok sektörde
görülebilmektedir.
Araştırma kapsamında bir anket hazırlanmış ve Antalya ilinin merkez ilçe‐
sindeki T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen turizm işletme belgesine
sahip konaklama işletmelerinde çalışan 510 personele araştırmacı tarafından
uygulanmıştır. Ankette, katılımcıların demografik niteliklerine, yıldırma eylem‐
lerinin tespitine ve verimliliğe ilişkin bölümler oluşturulmuştur. Yıldırma ey‐
lemlerinin tespiti için Leymann’ın tipolojisi ve kriterleri baz alınmıştır. Anketle‐
rin değerlendirilmesi sonucunda; LIPT (Leymann Inventory of Psychological
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Terrorization) ölçütlerine göre çalışanların %39’unun yöneticilerince yapılan,
%35’inin iş arkadaşlarınca yapılan ve %23’ünün de astlarınca yapılan yıldırma
eylemlerine maruz kaldıkları ve genel bir değerlendirme olarak da personelin
%48’inin yıldırma mağduru oldukları anlaşılmıştır (sayılar yukarıya yuvarlan‐
mıştır). Katılımcıların, anketin yıldırma eylemlerinin tespitine ilişkin bölümde
verdikleri cevaplar incelenerek en çok ne sıklıkta hangi eylem ya da eylemlere
maruz kaldıkları tespite çalışılmıştır. Ayrıca, personelin yöneticilerinin, iş arka‐
daşlarının veya astlarının yaptıkları yıldırma eylemlerine maruz kalmaları yö‐
nünde anlamlı bir fark olup olmadığı da Friedman ve Wilcoxon testleri ile ince‐
lenmiştir ve sonuçta istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur. Bu sonuç‐
lara göre, çalışanların en çok yöneticilerinin, daha sonra iş arkadaşlarının yap‐
tıkları yıldırma eylemlerine maruz kaldıkları anlaşılmıştır. Aynı sonuçlara göre,
yöneticilerin de astlarının yaptıkları yıldırma eylemlerine maruz kaldıkları or‐
taya çıkmıştır.
Ankete katılanların demografik nitelikleri ile yıldırma eylemlerine maruz kal‐
maları yönünde bir ilişki olup olmadığı da tespite çalışılmış ve bu amaçla
Kruskal‐Wallis H testi ve Mann‐Whitney U testi uygulanmıştır. Katılımcılara
ait, ankette belirtilen ve katılımcıların yıldırma eylemlerine maruz kalmaları
yönünden incelenen dokuz demografik nitelikten cinsiyet hariç sekizinde ista‐
tistiksel olarak anlamlı farklar çıkmıştır.
Daha sonra, yıldırma eylemlerinin verimliliğe etkileri incelenmiş ve bu bağ‐
lamda, yıldırma eylemlerine maruz kalan gruptaki katılımcılar ile yıldırma ey‐
lemlerine maruz kalmayan gruptaki katılımcıların verimlilikle ilgili sorulara
verdikleri “evet” ve “hayır” cevapları ki‐kare testi ile incelenmiştir. On sekiz
öneriden altısında grupların cevapları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farka rastlanmamış, geri kalan on iki öneride ise yıldırma mağdurlarının aley‐
hinde istatistiksel olarak anlamlı farklar çıktığı görülmüştür.
Araştırma sonunda, elde edilen bulgulardan yola çıkarak yıldırma eylemleri‐
nin verimliliğe etkisi ve insan kaynakları yönetimi açısından değerlendirilmesi‐
ne yönelik sonuçlar ortaya konmuştur. Yıldırma eylemlerini ortadan kaldırma‐
ya veya en azından olumsuz etkilerini en aza indirmeye yönelik insan kaynak‐
ları yönetimlerinin uygulamaya koyabilecekleri öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar sözcükler: Yıldırma, Zorbalık, Verimlilik, LIPT, İnsan Kaynakları Yö‐
netimi
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ABSTRACT
This study aims to reveal the impact of mobbing activities on the efficiency of
tourism workers and to evaluate the results found through the study’s research
process in view of human resource management. Mobbing is a form of interper‐
sonal aggression that can be both flagrant and subtle, but is mainly character‐
ized by its persistency. A questionnaire was prepared within the research and
exercised with 510 people working in accommodation establishments that have
“tourism establishment certificate”, which is issued by the Ministry of Culture
and Tourism, in the center district of Antalya by the author. There have been
three sections in the questionnaire in order to see demographic qualifications of
respondents, their exposure to mobbing and its impacts on their efficiency.
Leymann’s typology and criteria was based for mobbing determination. After
the evaluation of data, it was found that 39% of the personnel were mobbed by
their superiors, 35% of the personnel were mobbed by their colleagues, 23% of
the personnel were mobbed by their subordinates; and, overall 48% of the per‐
sonnel were mobbed according to LIPT (Leymann Inventory of Psychological
Terrorization) criteria for the last six months (percentages rounded up). Besides,
Friedman and Wilcoxon tests were performed to see whether there was a statis‐
tically significant difference between the personnel’s exposure to mobbing by
their superiors, colleagues or subordinates; and, statistically significant differ‐
ences were found. The results show that the personnel were mostly mobbed by
their superiors, and then their colleagues. Moreover, it was found out that the
superiors were mobbed by their subordinates, too.
Kruskal‐Wallis H test and Mann Whitney U test were applied in order to see
if there was a statistically significant difference between participants’ different
demographic characteristics and their exposure to mobbing. Except gender, in
eight out of nine demographic qualifications, statistically significant differences
were observed.
In order to see the impact of mobbing activities on the efficiency of the per‐
sonnel, participants were divided into two different groups: “being mobbed”
and “not being mobbed”. Thereafter, the “yes‐no” answers of these two groups
for the questions about their efficiency were compared by using Pearson’s chi‐
square test. There was no statistically significant difference in six out of eighteen
suggestions; but, there was statistically significant difference in the rest twelve
suggestions against the mobbed personnel.
Finally, there have been some remarks about the impact of mobbing activities
on the efficiency of personnel in view of human resources management by us‐
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ing the study’s findings; and also, some suggestions were made for clearing
away mobbing at work or minimizing its destructive effects at least.
Key words: Mobbing, Bullying, Efficiency, LIPT, Human Resources Manage‐
ment.
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ÖZ
Günümüzde işletmeler arasında artan yoğun rekabet, çeşitlenen hizmetler, yeni
müşteriler kazanma isteği ve yüksek kalite beklentileri gibi alanlarda otel işlet‐
melerinin mevcut pazar yapısını koruyabilmesi ve potansiyel pazarlardan pay
alabilmesi için, işgücünden etkin bir şekilde yararlanması gerekmektedir. Otel
işletmeleri, işgücünden etkin bir şekilde faydalanabilmek için birtakım çalışma‐
lar yapmaktadır. Bu çalışmaların başlıcaları ise; performans değerlendirme ve
hizmet içi eğitim faaliyetleridir.
Otel işletmelerinde performans değerlendirme çalışmaları ile, işgörenlerin
mevcut performans durumları belirlenmekle birlikte, performans değerlendir‐
me sonuçlarına göre işgörenlerin hizmet içi eğitim gereksinimlerinin belirlen‐
mesi de sağlanmaktadır. Otel işletmelerinde performans değerlendirme çalış‐
malarıyla bağlantılı olarak yürütülen hizmet içi eğitim faaliyetleriyle ise,
işgörenlerin iş ile ilgili eksiklikleri giderilmekte, işgörenin performansının arttı‐
rılmasında gerekli olan bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandırılmaktadır.
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Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; otel işletmelerinin
tanımı, özellikleri ve otel işletmelerinde performans değerlendirme hakkında
bilgilere yer verilmekte, ikinci bölümde; otel işletmelerinde hizmet içi eğitim
faaliyetleri ve uygulanmasına ilişkin bilgiler sunulmakta ve üçüncü bölümde
ise; otel işletmelerinde performans değerlendirme sonuçlarının hizmet içi eğitim
faaliyetlerinde kullanılmasını belirlemeye yönelik yapılan bir araştırma ve bu
araştırmanın sonuçları yer almaktadır.
Anahtar sözcükler: Performans Değerlendirme, Hizmet içi Eğitim, İşgören,
Otel İşletmeleri, Verimlilik

ABSTRACT
Nowadays hotel administratings need to profit from the productive power in
active ways for protecting the state of extant marketing and taking parts of
potential marketing in the ways of increasing intensive competition between the
administratings, the kinds of services, to request having new purchasers and
high quality expectations. The hotel administratings make some workings to
profit from productive power in active ways. The basic workings are perform‐
ance evaluations and on – the ‐ job trainings.
The employees’ performances are determined together with working per‐
formance evaluations at the hotel administratings. According to the results of
performance evaluations, necessities of employees on – the ‐ job training are
determined. Deficiencies about the employees’ job are eradicated and at the
same time the employees’ knowledges, talents, attitudes and behaviours are
gained for increasing the workers’ performances by working performance
evoluations with applying on – the ‐ job trainings at the hotel administratings .
This study is formed by three parts. The first part includes; definition of hotel
administrating, their properties and performance evaluations at hotel adminis‐
tratings. The second part includes; on – the ‐ job training and the knowledge of
how to put them into practice. The third part includes; a research that was made
of to determine the usage of the performance evaluation results in the activities
on – the ‐ job training in hotel administratings.
Key words: Performance Evaluation, On‐The‐Job Training, Employee,
Hospitality Industry, Productivity

