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ÖZ
Bu çalışma, bilişim teknolojilerinin konaklama işletmeleri örgütsel performansı‐
na etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 1) Bilişim teknolojile‐
ri ile örgütsel performans arasında bir ilişki olup olmadığı, 2) Eğer ilişki varsa
bu ilişkinin nasıl ve hangi yönde konaklama işletmeleri performansını etkilediği
belirlenmeye çalışılmıştır.
Konaklama işletmeleri, yapısal özelliği gereği hizmet ağırlıklı işletmeler olma‐
sına karşın hizmetlerin yerine getirilme sürecinde yoğun olarak bilişim teknolo‐
jilerinden yararlanmaktadır. Bilişim teknolojisi yatırımı, uzun vadeli getirisi
olan ve tek bir bölümle ilişkilendirilemeyen bir yatırım niteliği taşımaktadır.
Genelde pahalı olan bilişim teknolojileri yatırımlarından konaklama işletmeleri‐
nin ne düzeyde etkin yararlandıkları araştırmada tespit edilmeye çalışılmaktadır.
Araştırmanın inceleme konusu, konaklama işletmelerindeki bilişim teknoloji‐
leri, örgütsel performans ve bilişim teknolojileri ile örgütsel performans arasın‐

892

IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

daki ilişkilerin ortaya konulmasıdır. Araştırmada, bilişim teknolojilerinin; yöne‐
ticilerin ve çalışanların iş yapışlarına etkileri ve bunun konaklama işletmelerin‐
de ne düzeyde verimlilik artışına neden olduğu ileri sürülen bir teorik modele
dayalı olarak sorgulanmıştır.
Araştırma ülkemizde faaliyet gösteren beş yıldızlı otelleri kapsamaktadır. Beş
yıldızlı otellerin (bağımsız, zincir veya grup) diğer otellerle karşılaştırıldığında
teknoloji yatırımı yapabilecek daha fazla bütçe ve sermaye olanaklarına sahip
olduğu ve konuklara verilen hizmetlerde teknolojiyi daha yoğun olarak kullan‐
dıkları varsayılmıştır.
Araştırmada birincil ve ikincil verilerden yararlanılmıştır. İki temel bölümden
oluşan araştırmanın ilk bölümünde, araştırma konusuna ilişkin literatür özetle‐
rine yer verilmiştir. İkinci bölüm araştırmanın metodolojisi, sonuç ve değerlen‐
dirmelerini içermektedir. Geliştirilen anket ile birincil veri elde edilmiştir. Ko‐
naklama işletmelerinin geçmiş yıllara ait yayınladıkları mali bilançoları ile Kül‐
tür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı istatistikler araştırmada yararlanılan
diğer ikincil verileri oluşturmuştur.
Elde edilen veriler, çoklu doğrusal regresyon modelleri ile analiz edilmiştir.
Araştırmada, bağımsız çoklu girdi değişkenleri ile çoklu çıktı değişkenler arası
ilişki irdelenmiştir. Çalışmada, yazın incelemesine dayalı olarak bir teorik mo‐
del ve ilişkili hipotezler ileri sürülmüştür.
Araştırmada ileri sürülen teorik model beş faktör yapısından oluşmuştur.
Açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda teorik model dört yapı ve
16 bileşenden oluşmuştur. Yapısal eşitlik modeli yöntemiyle yapılan analizler
sonucunda, ileri sürülen yedi hipotezden sadece biri kabul edilmiş ve diğerleri
reddedilmiştir. Araştırma sonucunda, beklenenin aksine, mevcut veriye bağlı
olarak, bilişim teknolojileri ile işletme performansı arasında doğrudan bir ilişki
olmadığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar sözcükler: Bilişim Teknolojileri, Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri, İşletme
Performansı, Yapısal Eşitlik Modeli (SEM), Açıklayıcı Faktör Analizi (EFA),
Doğrulayıcı Faktör Analizi (CFA)

ABSTRACT
This dissertation study aimed to find out how information and communication
technologies (ICT) affect the organizational performance of hospitality firms.
The goals of conducting this research are 1) to determine whether any relation‐

Doktora Tezleri

893

ship exists between ICT and organizational performance of hospitality firms,
and if so, 2) how and in which way ICT affect the organizational performance of
hospitality firms.
As of its nature hospitality industry is a service intensive industry. However,
it is observed that information technologies are being widely used in hospitality
industry. Since ICT investments are known as in the long run benefits recog‐
nized type investments, most of its results may not be measured in short run.
ICT investments are also not directly specified by any particular department
since it is utilized by the whole organization. ICT investments are seen in gen‐
eral expensive investments. In this study, it is tried to determine in which de‐
gree hospitality firms utilize this expensive ICT investments.
Organizational performance and the relationship between ICT and organiza‐
tional performance are main research subjects in this research. Since ICT assists
employee in performing their jobs, it is tried to find out in which degree ICT
affects hospitality firms’ productivity.
This research covers five star ranked hotels which operate in Turkey. When it
is compared with four or less star ranked hotels, it is assumed that five star ho‐
tels have much more budget and capital capabilities in ICT investments. It is
also assumed that five star hotels utilize technology more intensive in serving
guests.
Primary and secondary data are used for data collection in the research. In the
first part the results of literature review are given. In the second part, methodol‐
ogy, findings, evaluation and results are given. A questionnaire is developed as
a tool to collect primary data. For secondary data, officially released tourism
statistics and five star ranked hotel firms’ announced budgetary data are used
as secondary data.
Data gathered in the research are analyzed by using multilinear regression
models. In this study, associations between multiple independent input vari‐
ables and multiple dependent output variables are researched. Based on litera‐
ture review a theoretical model and associated hypotheses are proposed.
Proposed theoretical research model involves five structures. As a result of
both explanatory and confirmatory factor analysis theoretical model is modified
with having four structures and 16 components. Results of structural equation
modeling analysis demonstrated that one out of seven hypotheses can be ac‐
cepted and others should be rejected. At the end of research, it is realized that,
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with available data, there is no statistically significant direct relationship be‐
tween information technologies and organizational performance.
Key words: Information Technologies, Organizational Performance, 5 Star Ho‐
tels, Structural Equation Modeling (SEM), Explanatory Factor Analysis (EFA),
Confirmatory Factor Analysis (CFA)
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ABSTRACT
Since the beginning of the current millennium, employers have begun to face
some new organizational formations and problems. Studies on the improve‐
ment of quality of life studies have brought out the fact that recent economical
and technological improvements are unsatisfactory. Thus, studies focus more on
quality of working life and employees. Organizational studies cover the subjects
like better working conditions, qualified employee selection, sustaining long
term effectiveness and efficiency within the concept of contemporary manage‐
ment approach. With the HR point of view, hospitality organizations have to
improve strategies for retaining qualified personnel. Hospitality organizations
also endeavor to retain current and stimulate potential customers expecting
qualified service and these organizations have to adjust themselves to change.
The main purpose of this study is to determine how work‐life balance or im‐
balance may affect the quality of working life in hospitality organizations. Lit‐
erature survey has been made initially which provides secondary data to be
analyzed. Two research areas, Turkey and TRNC (Turkish Republic of Northern
Cyprus), were chosen for the field research. Data gathered through structured
questionnaire was analyzed by the means of descriptive statistics, hypotheses
tests and multivariate statistical tests like SEM (Structural Equation Modeling).
With the stated and tested hypotheses, work‐life balance, quality of working
life, stress and emotional exhaustion perceptions and the significant differences
among these have been tested. Also, a model has been proposed and accord‐
ingly mediation effect of some variables has been tested with the causal rela‐
tionships and the strength of these relationships.
Consequently, Turkish hospitality employees are more positive than the
TRNC employees, in terms of work‐life interactions, emotional exhaustion and
organizational stress perceptions and intention to leave. TRNC employees are
more satisfied with quality of their working life. Full mediation effect of emo‐
tional exhaustion has been occurred through the work‐life dimensions and qual‐
ity of working life interaction. In the occasion of imbalance between work and
life, emotional exhaustion has come out initially, and it affects the working life
quality subsequently. The imbalance in personal life and its interaction between
work life may lead to emotional exhaustion and organizational stress.
Key words: Work‐Life Balance, Quality of Working Life, Stress, Emotional Ex‐
haustion, Intention to Leave
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ÖZ
Dünya Turizm Örgütü’nün rakamlarına göre uluslararası turizm pazarında
turist sayısı 1980–2005 yıllarını kapsayan dönemde %310 artış göstermiştir. Aynı
şekilde ”destinasyonların pazarlanması” da hızla gelişen bir yapılanma süre‐
cindedir. Destinasyon pazarlaması için, bir yerin kendine has niteliklerine uy‐
gun olarak oluşturulan bir destinasyon yapısının belirlenen hedef kitlelere dö‐
nük olarak etkin iletişim çalışmaları ile daha çekici hale getirilmesini amaçlan‐
dığı söylenebilir. Destinasyon pazarlama ve tanıtım düzeyindeki çalışmalar
Türkiye’de “Kültür ve Turizm Bakanlığı” tarafından tek elden yürütülürken
yurt dışında, bu çalışmalar yerel halk, turistler, turistik ve diğer işletmeler, tur
operatörleri ve kamu yönetimleri temsilcilerinin oluşturduğu “destinasyon pa‐
zarlama örgütlerince” yürütülmektedir. Bu örgütler, daha çok destinasyonun
pazarlanması konusunda plan ve stratejiler geliştirirler, geleceğe yönelik plan‐
lama etkinliklerinin yürütülmesi konusunda aktif hareket ederler. Aynı zaman‐
da, destinasyon pazarlama örgütleri turist gönderen ülkeler ve destinasyon
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arasındaki turizm hacmini ve toplam turizm hacmini belirlemesi, pazarlama
bütçeleri ve pazarlama faaliyetlerinin kalitesinin yanında, ülke ile ilgili politik
ve ekonomik gelişmeleri etkilemesi de söz konusudur. Türkiye’de doğrudan ya
da dolaylı tanıtım ve pazarlama etkinliği olan kuruluşların faaliyet konuları ve
yöntemleri incelendiğinde, herhangi bir iş birliğinden bahsetmek olası değildir.
Ülkelerin büyük bir bölümünde, dış turizmin pazarlanması amacıyla kamu ve
özel sektörün katılımıyla ulusal turizm örgütleri ve/veya destinasyon pazarlama
örgütlerinin kurulduğu görülmektedir. Türkiye’de de dış tanıtım ve pazarlama
konusundaki bu tür örgütlenmelere duyulan ihtiyaç önemini korumaktadır.
Çalışmada, Türkiye’nin bir destinasyon olarak pazarlanmasında alternatif bir
model olarak “destinasyon pazarlama örgütlerinin” uygulanabilirliği test edil‐
meye çalışılmıştır. Bu bağlamda, çalışmada yurt dışında uygulanan destinasyon
pazarlama örgütleri modelleri incelenmiştir. Bu modellerin ülke turizmine kat‐
kıları analiz edilerek; kamu, kamu –özel veya kar amacı güden ya da gütmeyen
örgüt yapısının Türkiye için uygunluğu incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmada
verilerin toplanmasında veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış gö‐
rüşme tekniği ilgili literatür incelenerek kullanılacaktır. Görüşme formlarının
geçerliğini sağlamak için görüşme formu üç adet turizm profesyoneline verile‐
rek; kendilerinin görüşleri doğrultusunda yarı yapılandırılmış görüşme formu
oluşturulacaktır. Daha sonra pilot uygulamalar yapılacaktır. Alınan tüm bu
sonuçlara göre düzeltmelerle görüşme formları uygulamaya hazır hale getirile‐
cektir. Uygulamalar yazılı olarak turizm profesyonellerinden alınacaktır. Bu
görüşmeler ışığında ortaya çıkan unsurlar göz önüne alınarak Türkiye için des‐
tinasyon pazarlama örgütlerinin modeli ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar sözcükler: Turizm Pazarlaması, Destinasyon Pazarlaması, Destinasyon
Pazarlama Örgütleri, Türkiye Turizmi

ABSTRACT
Based on World Tourism Organization figures between 1980 ‐2005 over the 25
year period, global tourist receipts and arrivals grew on %310 respectively. The
last 25 years have seen that the tourism industry grows rapidly and begins to
mature suggesting that, at this turn of the millennium, the industry is about to
leave adolescence behind. Already an enormous global industry, the future for
tourism in the next 20 years seems full of tremendous possibilities and major
challenges. Tourism destination marketing is now widely recognized as an es‐
sential component in the management of destinations. Besides that, destination
marketing is increasingly becoming extremely competitive worldwide. Compe‐
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tition, therefore, centers on the destination. Governments are increasingly rec‐
ognizing the economic significance of tourism and its role as a tool for regional
development. To define the Destination Marketing Organizations (DMOs) is to
be hugely welcomed as an addition to the destination marketing literature.
DMOs in one guise or another have played a leading role in tourism develop‐
ment since the nineteenth century. In an increasingly competitive environment
for organizations, a self‐evaluating process is one of the greatest challenges for
management. The proportion of tourism budgets spent on destination promo‐
tion is used and ruled by “The Ministry of Culture and Tourism” itself in Tur‐
key. Developing countries have, in general, placed greater emphasis on Destina‐
tion Marketing Organizations given the relative significance of tourism to eco‐
nomic growth in these countries. Destination Marketing Organizations (DMO)
face a very special challenge in this environment of change. The primary pur‐
pose of this study is to examine the construct of tourism success in Turkey as it
relates to Destination Marketing Organizations. An open‐ended structured
questionnaire is constructed asking knowledgeable tourism professionals across
Turkey. In the study, the model of Destination Marketing Organizations in the
foreign countries is analyzed.
Key words: Tourism Marketing, Destination Marketing, Destination Marketing
Organizations, Tourism in Turkey
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ÖZ
Konaklama işletmeleri yatırım aşamasında büyük arazi ve arsalar üzerine sabit
varlık ağırlıklı yatırımlar yapmaktadırlar. Ayrıca, işletme aşamasında yenileme,
genişleme ve modernizasyon yatırımlarına ihtiyaç duyan ve bu nedenle serma‐
ye yoğun özellik gösteren işletmelerdir. Özellikle konaklama işletmelerinin aktif
yapısının büyük bir kısmı sabit varlıklardan oluşmakta ve bu durum sabit var‐
lıkların finansmanında uzun vadeli yabancı kaynakları ve özkaynakların öne‐
mini arttırmaktadır. Bununla beraber, konaklama işletmelerinin sektörün yapı‐
sal özelliklerinden dolayı, işletme kontrolü dışındaki sistematik risklere duyarlı
olması nedeniyle talebin ve satışların dalgalanma göstermesi bu işletmelerin
faaliyet ve finansal risklerini arttırmaktadır. Bu nedenle turizm sektörünün en
önemli aktörü konumundaki konaklama işletmeleri açısından sermaye yapısı‐
nın kompozisyonu ve borçlanma kararlarını etkileyen değişkenlerin belirlenme‐
si önem kazanmaktadır. Ancak finans literatüründe sermaye yapısı teorisi yıl‐
lardır işlense de, turizm sektörüne yönelik olarak çok az çalışma yapıldığı gö‐
rülmektedir. Dolayısıyla bu tez kapsamında Türk turizm sektöründe faaliyet
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gösteren konaklama işletmelerinin, borçlanma kararlarını ve sermaye yapılarını
belirleyen değişkenler saptanmaya, buna ek olarak konaklama işletmelerinin
sermaye yapılarının açıklanmasında hangi sermaye yapısı teorisinin geçerli
olduğu ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda ilk olarak İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’nda (İMKB) hisseleri işlem gören Türk konaklama işletmele‐
rinin, borçlanma kararlarını ve sermaye yapılarını etkileyen değişkenler sap‐
tanmaya çalışılacaktır. İkinci olarak çalışmanın amaçları doğrultusunda hazırla‐
nan anket ile Türk konaklama işletmelerinde sermaye yapısı kararlarını etkile‐
yen faktörler saptanacaktır. Üçüncü olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka‐
sı (TCMB) tarafından yayınlanan sektör bilançolarından yararlanılarak turizm
sektörünün sermaye yapısı yıllar itibariyle (1990‐2005) incelenerek turizm sektö‐
ründen farklı varlık yapısına sahip inşaat sektörü ile kıyaslanacaktır. Yine
İMKB’de hisseleri işlem gören turizm firmaları ile Türkiye’nin turizm sektörün‐
deki önemli rakipleri olan (Yunanistan, İspanya, Fransa gibi işletme verilerine
ulaşılabilen) ülkelerin borsalarına kote konaklama işletmelerinin sermaye yapı‐
ları kıyaslanmaya çalışılacaktır. Çalışmanın şu ana kadar İMKB’deki konaklama
işletmeleri üzerindeki uygulaması tamamlanmıştır. İMKB’ye kote olan ve veri‐
leri analize uygun beş konaklama işletmesinin 1994‐2006 yılları arasındaki fi‐
nansal verileri üzerinde dinamik panel veri analizi ve sabit etki modeli tahmini
analizi sonucunda konaklama işletmelerinin kaldıraç düzeyiyle efektif vergi
oranı, sabit varlıkların payı, aktif karlılığı ve net ticari kredi pozisyonu arasında
negatif ilişki saptanırken, serbest nakit akımları vergiye tabii borç dışı giderler,
büyüme fırsatları ve firma büyüklüğünün kaldıraç düzeyiyle önemli bir ilişki
içerisinde olmadığı belirlenmiştir. Analiz sonuçları daha çok finansal hiyerarşi
teorisini desteklese de Türk konaklama işletmelerinin sermaye yapılarını finan‐
sal hiyerarşi ve dengeleme teorisinin tam olarak açıklayamadığı saptanmıştır.
Tez kapsamında yukarıda ifade edilen diğer analizler ise Türkiye Cumhuriyeti
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin des‐
tekleri ile devam etmektedir.
Anahtar sözcükler: Sermaye Yapısı, Dengeleme Teorisi, Finansal Hiyerarşi Teo‐
risi, Konaklama İşletmeleri, Türkiye

ABSTRACT
Lodging companies invest fixed assets intensive on wide lands and estates dur‐
ing investment period. Also they need renovation, expansion and moderniza‐
tion investments during business period, so they are capital intensive compa‐
nies. Especially most of the assets structure of lodging companies consists of
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fixed assets and it emphasizes long term debt and equity for financing fixed
assets. Nevertheless lodging companies are sensitive to systematic risks because
of constitutional characteristics of tourism sector, thus it makes demands and
sales too volatile and financial and business risk of lodging companies increase.
That’s why it is important to determine capital structure composition and de‐
terminants of financing decision in lodging companies. Although capital struc‐
ture theory has been investigated in finance literature for years, limited research
has been achieved in tourism sector. The aim of this thesis is to evaluate the
determinants of capital structures and financing decision of Turkish lodging
companies, also examined which capital structure theory is valid with regard to
explanation power of Turkish lodging companies. In this sense, firstly the vari‐
ables that affect the capital structure decisions of Istanbul Stock Exchange (ISE)
lodging companies will be investigated. Secondly, the variables of lodging com‐
panies’ capital structure decisions by enhanced questionnaire will be surveyed
for aims of thesis. Thirdly it will be investigated capital structure of Turkish
tourism sector between 1990‐2005 years by using tourism sector balance sheets
prepared by Central Bank of the Republic of Turkey and it will be compared
with construction sector which has different assets structure. Finally it will be
tried to benchmark the capital structures of Turkish lodging companies quoted
ISE and lodging companies quoted capital markets in competitor countries
(Spain, Greece, France and Italy) in tourism sector of Turkey. Up to the present
first analysis has been done. The first analysis uses dynamic fixed effects panel
estimation for five ISE companies for the time period 1994‐2006. Results suggest
that effective tax rates, tangibility of assets, return on assets and net commercial
credit position are related negatively to the capital structure of lodging compa‐
nies, while free cash flow, non‐debt tax shields, growth opportunities and firm
size do not appear to be related to the leverage ratios. Although findings par‐
tially conform pecking order theory neither trade‐off nor pecking order theory
exactly seems to explain the capital structures of Turkish lodging companies.
Other analysis of thesis has been continued by supporting Republic of Turkey
Ministry of Culture and Tourism and Turkish Tourism Investors Association.
Key words: Capital Structure, Trade off Theory, Pecking Order Theory, Lodg‐
ing Companies, Turkey

IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi: 912-916,
23–27 Nisan 2008, Belek, Antalya,
Bütün hakları saklıdır
ISBN: 978-975-96260-3-7

Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Toplumsal ve Kültürel
Kimliğin Korunması: Bozcaada ve Gökçeada Örneği
Maintenance of Social and Cultural Identity in Sustainable
Tourism: the Case of Bozcaada and Gökçeada

Doktora Tezi

Erol DURAN
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
E‐posta: eroldurantr@yahoo.com

Danışman:
Yrd. Doç. Dr. Ebru GÜNLÜ
Dokuz Eylül Üniversitesi

Olası tamamlanma tarihi: Şubat 2009

ÖZ
Küreselleşme ve sürdürülebilirlik kavramları bugün dünyada tartışılmakta olan
iki önemli konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda sürdürülebilirlik
kavramı hemen tüm alanlara yansımıştır. Beşeri yaşamın bir gerekliliği olarak
ortaya çıkmış ve tarımın, kentlerin, turizmin, teknolojinin vb. birçok örneğin
sürdürülebilirliği, farklı alanlarda örnek niteliği taşımıştır.
Kalkınma ya da bölgesel gelişmede önemli bir alt sektör olarak nitelediğimiz
turizm, çevre ve doğal kaynaklarla olan sıkı ilişkisi nedeniyle kalkınma ve çevre
ilişkisinin uyumluluğa dönüştürülmesi gereğini ortaya koymaktadır. Sürdürü‐
lebilir turizm, her aşamasında toplumsal ve kültürel sorumluluk, ekonomik
verimlilik ve ekolojik duyarlılığı içermektedir. Turizm sektörünün var olması ve
sürdürülebilirliği, turizme kaynak teşkil eden bölgesel ve yerel alanlara özgü
doğal, sosyal ve kültürel değerlerin korunarak kullanılmasıyla gerçekleşebilir.
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İnsanların yaşam süreçleri içerisinde birtakım değerlerin değişmesi çok ola‐
ğan bir olgudur. Değişim, vazgeçilmez bir süreçtir, ancak değişimin boyutu,
koşulları ve sonuçları dikkate alındığında birtakım değerlerin değişmesi sıra‐
sında sürdürülebilir olanların da korunması ve sürekliliğinin sağlanması ge‐
rekmektedir. Bu bağlamda, sosyal, kültürel ve çevresel öğelerin korunması ve
sürdürülebilir kılınması turizmin geleceği için önemli bir unsurdur. Sürdürüle‐
bilir turizm anlayışı içinde turistik yörenin toplumsal, kültürel ve çevresel kim‐
liğinin önemi büyüktür.
Bir kimlik öğesi olan kültür, toplumun geleneğini göreneğini, yaşama biçimi‐
ni, adetlerini, alışkanlıklarını kapsayan bir kavram olduğu için kültür ve kimlik
arasındaki ilişkinin vurgulanması önem taşımaktadır. Bir toplumun kültür dü‐
zeyinin seviyesi ve nitel unsurları, toplumu oluşturan bireylerin yarattığı çevre‐
nin kimliğini belirlemede ve yönlendirmede etken olarak görev yapmaktadır.
Yapısal çevrenin oluşumuna etki eden sosyokültürel faktörlerin etkinliği ve son
zamanlarda turizmde çevre‐kültür‐davranış çalışmalarına öncelik ve ağırlık
verilmesinin nedeni, çalışmalar kapsamında turizm alanlarındaki niteliksizliğin
sebebinin kültür, çevre ve sürdürülebilirlik ilişkisinin iyi kurulamamasından
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, turizm alanları için özde neyi, ne sebeple, ne
kadar, nasıl, hangi koşullarda, kimin için ve kimin tarafından korunup sürdürü‐
leceği ve değişimin boyutlarının tespit edilebileceği bir model üzerinden gidile‐
rek belirlenmelidir.
Turizm alanlarında sürdürülebilir fiziksel ve sosyo‐kültürel çevre, zaman i‐
çinde dinamik, akıcı ve değişken özellikler, zamanla değişen konfor ve yaşam
şartlarına ve günümüz ihtiyaçlarına bağlı olarak geliştirilebilme özelliği sergi‐
lemelidir. Bu bağlamda, turizm alanlarının fiziksel, toplumsal ve kültürel kimli‐
ğinin sürdürülebilir perspektifte ortaya çıkarılarak ağırlık noktası oluşturulması
ve turizme sunulması gereklidir. Günümüz kitle turizmi içinde kültürel öğele‐
rin turizme içi boşaltılarak sunulduğu ve kısa dönemli kazançlar gözetilerek
toplumsal ve kültürel kimliğin dejenere edildiği bir gerçektir. Deniz‐güneş‐kum
üçlüsünün en büyük alternatifi olan kültür turizmi içinde kültürel öğelerin or‐
taya çıkarılması ve sürdürülebilirlik perspektifi ile turizme sunulması bu ba‐
kımdan büyük bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Sahip olduğu top‐
lumsal, çevresel ve kültürel kimlik öğelerinin özgünlüğünün bozulmamış olma‐
sından dolayı Bozcaada ve Gökçeada’da, sürdürülebilir turizm kapsamında
mevcut olan değerlerin korunması ve turizme sunulmasına yönelik model öne‐
risi hazırlanması tezin ana konusunu teşkil etmektedir.
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Sürdürülebilir turizm kapsamında, turistik yörenin toplumsal ve kültürel
kimlik öğelerinin korunarak turizme açılmasına yönelik gelişim modellerinin
göz ardı edildiği görülmektedir. Dolayısıyla turizme yeni açılmış ve toplumsal
ve kültürel kimlik öğeleri dejenerasyona uğramamış yörelerde sürdürülebilirlik
perspektifi gözetilerek bir gelişim modeli oluşturulmalıdır. Literatür taraması
sonucunda sürdürülebilir turizm kapsamında daha çok turizmin fiziki çevre
boyutunun ve turistik destinasyonun fiziksel ve ekolojik taşıma kapasitesinin ön
planda tutulduğu görülmüştür. Sürdürülebilir turizm kapsamında toplumsal ve
kültürel kimlik vurgusu özellikle son yıllarda yurt dışında yapılan çalışmalarda
sıkça araştırılan bir konudur. Buna rağmen bu konuda hem yurtdışında hem de
ülkemizde yapılmış kapsamlı bir tez çalışmasına rastlanmamıştır. Bu çalışma,
turistik destinasyonlarda sürdürülebilirliğin sağlanmasında toplumsal ve kültü‐
rel kimliğin korunmasını sağlamaya ve kültürel kimlik öğelerinin içi boşaltıla‐
rak turizme sunulmasını önlemeye dönük model önerisi sunmayı amaçlama‐
sından dolayı önem taşımaktadır. Önerilmesi düşünülen model ile turistik des‐
tinasyonun sürdürülebilir perspektifte gelişiminin sağlanmasına dönük sosyo‐
kültürel sorunların da çözülmesine yönelik adımlar daha sağlıklı atılabilecektir.
Anahtar sözcükler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Turizm, Kültür, Toplumsal
ve Kültürel Kimlik, Kültürel Değişim

ABSTRACT
At the present day, the concepts of globalisation and sustainability are the im‐
portant issues which are being argued. Especially the sustainability concept has
been reflected in every field. There is the key element in different fields that has
arised as a necessity of human life and the sustainability of agriculture, urban,
tourism, technology ect.
Tourism, which is an important subsector in the process of development and
regional improvement focuses on affirmative relation of development and envi‐
ronment because of its relation on environment and national sources. Sustain‐
able tourism includes social and cultural liability, economic productivity and
ecological sensibility in its all long the line. The existence and sustainability of
tourism industry can only become the naturel, social and cultural values of re‐
gional and local areas with maintainable responsibility which are the sources of
the tourism.
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Changing some values in the process of human life is a normal phenomen.
Change is an indispensable process, however it’s important for tourism industry
that some of values in the process of change have sustainability have to be
maindaned and sustained at the time of considering the dimensions, require‐
ments on results of the change. In this context, maintaining and sustaining so‐
cial, cultural and environmental items is the important component for the future
of tourism. Social, cultural environmental identity of touristic region has great
importance in sustainable tourism concept.
Emphasizing the relation between identity and culture have a great impor‐
tance because of its feature that is a concept including conventions, tradition,
and lifestyle of a society for the culture as an item of identity. Qualitative items
and cultural level of a society have a function on determining and orientating
identity of the environment that designed by the persons who formats the soci‐
ety. Especially, determining the dimensions of change for what reason, how‐
ever, how, in which conditions, for whoever and by whoever have to be modi‐
fied on a sustainable model for tourism areas.
Sustainable physical and socio‐cultural environment must lay out characters
as, being dynamic in time, having fluent and variable features, varying conforts
in time and life circumtances and developing related on contemporary demands
of tourism areas. In this context, physical, social and cultural identity of tourism
areas has to be introduced and preferred tourism on a sustainable perspective.
That is a reality that the cultural items are being preferred as an items that have
been eviscerated for short term benefits. However introducing and preferring
cultural items in a sustainable perspective appears as a big necessity in culture
tourism which is the biggest alternative of sea‐sun‐sand trio. The main subject
of this study is to prepare a model suggestion on maintaining cultural values
and preferring tourism with sustainable tourism concept at Bozcaada and
Gökçeada, because of incorrect originality of social, environmental and cultural
identity of that islands.
Social and cultural identity items of touristic destinations have been seen that
are not being taken into consideration oriented development models including
sustainable tourism. However it was seen that physical environment dimen‐
sions and physical and ecological carrying capacity of the touristic destination
has been loom large including sustainable tourism as the result of literature
study. Emphasis of social and cultural identity including sustainable tourism
has been a topic that was inquired freguently, especially in overseas studies last
years. However any thesis studies about this topic havent been seen in our
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country and overseas studies. This study has importance about sustaining social
and cultural identities on touristic destinations and preferring social and cul‐
tural items to tourism as the items that have been eviscerated. However devel‐
oping touristic destinations in sustainability perspective and resolving social
and cultural issues may be easier with more bloomed methods with this model
suggestion.
Key words: Sustainability, Sustainable Tourism, Culture, Social and Cultural
Identity, Cultural Change
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uygun ve çekici bir imaj ile güçlü bir marka yaratılması bir destinasyonun başa‐
rısını etkileyen en önemli unsurlardır. Bununla birlikte pazarlama faaliyetleri ile
benimsetilmeye çalışılan destinasyon imajı varlığını yalnızca bir hayal olarak
sürdürmediği ve destinasyon deneyimini oluşturan hizmet perfomansı ile ör‐
tüştüğü derecede etkili olabilmektedir. Bu açıdan öncelikle destinasyonların
uluslararası rekabet ortamındaki konumunu belirleyen destinasyon yönetim ve
pazarlama fonksiyonlarını incelemek gerekmektedir. Bu anlamda bu tez, desti‐
nasyonların turizm açısından başarılı şekilde pazarlanmasında temel öneme
sahip destinasyon imajı ile kalite, fiyat, değer ve memnuniyet boyutlarının ara‐
sındaki ilişkileri açıklamaktadır. İzmir’de Adnan Menderes Havalimanı’nda
gerçekleştirilen alan araştırması çerçevesinde toplanan 396 kullanılabilir veri
grubu LISREL 8.51’de yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak analiz edilmiştir.
Sonuçlar; algılanan fiyat, algılanan kalite, algılanan değer ve memnuniyet de‐
ğişkenlerinin, pazarlama bakış açısından destinasyon imajını anlamada önemli
olduğunu göstermektedir.
Anahtar sözcükler: Destinasyon İmajı, Destinasyon Marka Oluşumu, Destinas‐
yon Pazarlaması, Destinasyon Yönetimi.

Dokuz Eylül Üniversitesi

ABSTRACT
Kabul tarihi: 18 Nisan 2007

ÖZ
İmaj, bilginin kendisinin bir fonksiyonu olmaktan çok bireyin o bilgiyle ilgili
algılamasının bir sonucudur. Dolayısıyla potansiyel turistler tarafından desti‐
nasyon seçim sürecinde dikkate alınmasını destinasyon ürününün kendisinden
çok imajı, belirlemektedir. Destinasyon markası belirli bir imajın turistlere ile‐
tilmesi konusunda ve destinasyonun pazarlama faaliyetlerinde anahtar rolde
olan etkili ve popüler bir araçtır. Markalaşmanın temelinde kaliteli hizmet su‐
numuna dair sözler ve bu sözlerin yerine getirilmesi yer aldığı için destinasyon‐
ların hizmet performansı bu anlamda son derece önemlidir.
Nitekim bir destinasyonun başarısı birçok faktöre bağlı olarak gelişmekle bir‐
likte, yeni destinasyonların hızla pazara girdiği ve mevcut destinasyonların da
rekabetçi yapılarını yeni stratejilerle güçlendirdiği günümüzde, kazançlı turizm
destinasyonları yaratmak kolay değildir. Bu anlamda doğru konumlama ve

Image is something more than being a function of information but it is an out‐
come of the information perceived by the tourist. Therefore, it is the image of a
destination that assesses the destination to be considered as a choice in the deci‐
sion‐making process than the destination itself. Destination brands are effective
and popular tools in the heart of communicating the image of a destination and
destination marketing activities. The service performance of a destination is
crucial as branding depends on the promises of service quality and keeping
these promises. The success of a destination, depending on many factors, is not
easy at all where many new destinations are entering the international tourism
market and current destinations are trying to strengthen their competitiveness.
Thus, building a strong destination brand by using a right positioning strategy
and an attractive image is of paramount in the success of a destination.
The destination image is not effective in marketing activities if it represents a
dream and does not match with the service performance that makes up the des‐
tination experience. Therefore it is important to understand the management
and marketing functions of a destination that dominates the position of a desti‐
nation in the international tourism era. This dissertation examined the relations
between the periceved quality, percieved price, percieved value and satisfaction
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dimensions and the destination image. The data set consisting of 396 usable
surveys was collected at an international airport in İzmir and was analyzed
using structural equation modelling in LISREL 8.51. The results indicated that
the the percieved price, percieved quality, percieved value and satisfaction was
crucial in understanding the destinastion image from a marketing perspective.
Key words: Destination Management, Destination Marketing, Destination
Branding, Destination Image.
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ÖZ
Tezin problem sunumu bölümündeki “temel tartışma konusu”; geleneksel do‐
yum araştırmalarında, araştırmacıların “kendi ön‐kabullerinden” hareket ettikle‐
ri ve bu ön‐kabullerin, “tüketicinin gerçekliğini” yansıtma bakımından yeter‐
siz/geçersiz olabildiğidir. Her koşulda geçerli olmayabileceği iddiasıyla eleştiri‐
len “geleneksel paradigma ön‐kabulleri”nden bazıları: (1)Performans algıları
tüketim öncesi standartlardan hareketle şekillenir. (2)Tüketicilerin değerlendir‐
melerinde dikkate aldıkları tüketim öncesi standartlar araştırmacılar tarafından
öngörülebilir. (3) Doyum/suzluk tüketim öncesi standartların karşılan‐
ma(ma)sıyla (+/‐disconfirmation of pre‐consumption standards) açıklanabilir. (4)
Regresyon sonuçlarından hareketle, niteliklerin doyuma göreli katkıları doğru
biçimde belirlenebilir. “Tezin iddiası”; geleneksel paradigma çerçevesinde öne‐
rilmiş alternatif modeller ve ölçme/değerlendirme yaklaşımlarıyla tüketici do‐
yumunun gerçeği yansıtır biçimde açıklanamadığıdır.
Bu iddialardan hareketle; “araştırmanın amaçları”: (1)Tezde geleneksel para‐
digmaya yönelik getirilen eleştirilerin (dolayısıyla geleneksel paradigmanın)
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geçerliliğini değerlendirmek (yapı söküm ‐ deconstruction). (2)Tüketici doyumu
olgusunu geleneksel paradigmanın kısıtlılıklarını göstermeyecek (yeni/alternatif)
bir bakış açısıyla kavramsallaştırmak (yeni bir teori geliştirmek). (3)Önerilen
yeni tüketici doyumu yaklaşımından hareketle yeni bir ölçek ifade yapısı öner‐
mek. Sıralanan amaçlara ulaşmak için tasarlanmış “araştırma soruları”:
(1)Tüketici doyum/suzluğu nedir? (2)Doyum/suzluk nasıl oluşur?
Araştırma soruları “nitel yöntemlerin” kullanımını gerektirmektedir. Uygun
“araştırma yöntemi” olarak; katılımcıların anlatılarının altında gömülü anlamla‐
ra konsantre olmayı öneren Gömülü Teori (Grounded Theory) belirlenmiştir. “Ve‐
rilerin toplaması” dört farklı saha çalışmasıyla yapılmıştır: (1)Nominal Grup
tekniği (2 grup, toplam 17 katılımcı, 15 farkı ürün/hizmet tüketimi örneklenmiş‐
tir), (2)Mülakat (tatil amaçlı otel konaklaması satın almış 30 katılımcıyla, konak‐
lama öncesinde), (3)Günlük (4 gece/5 günlük tatil amaçlı otel konaklaması süre‐
since tutulan 64 katılımcının günlükleri – günlüklerin 30’u önceki mülakat katı‐
lımcılarına ait) (4)Gözlem (4 gece/5 gün süresince otelde konaklayan seminer
katılımcıları). Veri toplama tekniklerinin seçimindeki kriterler: (1)Yüksek dü‐
zeyde soyutlama sağlamak, (2)Tüm tüketim sürecini (öncesinden, tüketimin
sonlanışına kadar) gözlemleyerek; süreçteki aktörleri, rollerini, etkileşimlerini,
değişimleri, doyum/suzluğa etkilerini belirlemek, (3)Retrospektif ve prospektif
araştırma tasarımlarının kısıtlarından sakınmak, (4)Veri geçerlemesini sağlamak,
(5)Verinin yeni bir teori önermeye yeter doygunluğa eriştiğinden emin olmak.
Araştırma verileri, geleneksel paradigmaya yöneltilen eleştirilerin geçerliliğine
görgül destek sağlamıştır. Birbiriyle ilişkileri bakımından anlamlı bir örüntü
oluşturan 14 önermeyle “yeni doyum teorisi” yapılandırılmıştır. Yeni teorideki
“paradigma değişimi” hakkında fikir verebilecek bazı önermeler: (1)Tüketim
sürecinde rol alan aktörlerin birbirleriyle ilişkileri ve çıktıya (doyum/suzluk)
etkileri öngörülebilir bir yapıda standardize edilemez; çünkü yapı, “kaos” ben‐
zeri karakteristik özellikler göstermektedir. (2)Tüketiciler değerlendirmelerinde
ve yargılarında irrasyoneldir. (3)Tüketiciler kendi beklentilerini ve algılarını
yönetebilmekte dolayısıyla kendi doyum/suzluklarını maniple edebilmektedir‐
ler. (4)Yüksek/düşük değerlendirilen performans düzeyleri doyum/suzluk olu‐
şacağı anlamına gelmez.
Tezde yeni geliştirilen doyum teorisine göre; “doyum(doyumsuzluk), bulunu‐
lan anda ulaşılan nihai kavrayışta eksiklik/yoksunluk hissetmeme (hissetme),
doyuma konu mefhumun ‘yeter’ liğinden şüphe duymama durumu” olarak
tanımlanmıştır. Nihai kavrayışta yoksunluk hissinin varlığı/yokluğu; tüketim
öncesi bir standardın, karşılanma(ma)sından “bağımsız” olarak oluşabilmekte‐
dir. Yeni paradigmada “ürün/hizmet performansı”; başlangıçtaki standartları

922

IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

karşılayıp karşılamadığından hareketle değil, nihai kavrayışta yoksunluk hissine
neden olup olmadığından hareketle değerlendirilmektedir. Tüketicilerin nihai
kavrayıştaki değerlendirmelerinin belirlenmesi için; “keşke…… daha…… olsaydı”
şeklindeki ölçek ifade yapısı önerilmiştir.
Bu tezde geliştirilen “yeni tüketici doyumu teorisinin”, ortaya konan “alterna‐
tif paradigmanın” ve önerilen “ölçek ifade yapısının” “özgünlüğü”; tüketim
sürecinin bilişsel ve duyuşsal öğeler içeren “dinamik–etkileşimli” yapısını dik‐
kate almasından, tüketicinin doyum oluşum sürecindeki “aktif” rolünü ortaya
koymasından, doyum oluşum sürecindeki kaotik yapının kabulünden ve araş‐
tırmacının ön kabullerinin dikte edilişini en aza indirgemesinden kaynaklan‐
maktadır. Bu tez, doyum araştırmacılarına alternatif düşünce pencereleri arala‐
maktadır. Ayrıca; pazarlama profesyonellerinin, müşterilerinin doyum/suzluk
nedenlerini daha gerçekçi biçimde saptamalarına yardımcı olabilir.
Anahtar sözcükler: Tüketici Doyumu, Paradigma, Gömülü Teori, Teori Geliş‐
tirme, Günlük
ABSTRACT
The main argument underlying the dissertation is that; the presumptions of
traditional consumer satisfaction research are insufficient in reflecting con‐
sumer’s reality. Some of the criticized presumptions of traditional satisfaction
research within the dissertation are: (1)Performance perceptions shaped with
the reference of pre‐consumption standards (2)Foreseeing pre‐consumption
standard(s) that are considered by consumers for attribute’s performance
evaluations is possible. (3)‐/+ disconfirmation of pre‐consumption standards
determine dis/satisfaction judgements (4)Regression results truly display the
relative contribution of each attribute to overall satisfaction judgements. The
dissertation claims that traditional research paradigm which directs the concep‐
tualisation and operationalization of the phenomenon of consumer satisfaction
is insufficient.
The purpose of the dissertation is threefold: (1)examining the validity of criti‐
cisms directed to traditional paradigm (deconstruction), (2)conceptualizing con‐
sumer satisfaction from a perspective free from mentioned limitations of tradi‐
tional paradigm (a new theory construction) (3)proposing a new item frame for
consumer satisfaction scales, referring to new constructed satisfaction theory.
Dissertation is directed with the research questions of (1)What is really con‐
sumer dis/satisfaction? (2)How consumers reach dis/satisfaction”.
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Method of the study is “grounded theory”. Data have been obtained through
four different data gathering techniques: (1)Nominal Group Technique (2
groups with 17 total participants), (2)Interview (at the pre‐consumption period
with 30 hotel guests), (3)Diary (64 diaries, leisure guests, during 4 nights hotel
stay and 30 of them were also interview attendees) (4)Observation (seminar
attendees during 4 nights hotel stay). Data gathering techniques had been de‐
termined with the purposes of (1)observing the complete consumption process
from pre‐consumption to end of consumption that display the volatility of the
period, determining the actors of consumption process, their roles, interactions
and effects on dis/satisfaction, (2)avoiding the dependence of only retrospec‐
tive/prospective study designs, (3)enabling necessary data verification, and
(4)ensuring that data had been reached the necessary saturation point to gener‐
ate the new satisfaction theory.
Research data provided empirical evidence for the validity of criticisms di‐
rected to traditional paradigm. New satisfaction theory has been constructed
with 14 interrelated propositions. Some of the propositions of new generated
satisfaction theory which may give brief idea for the “change in paradigm” are:
(1)the relation between actors of consumption process and their effect on output
(dis/satisfaction) can not be standardized within a foreseeable constant frame,
while the frame represents characteristics of “chaos” (2)consumers are irrational
in their evaluations and judgements (3)consumers manage their expectations
and perceptions and, manipulate self dis/satisfaction, (4)high rated performance
doesn’t mean satisfaction (visa versa). According to new generated satisfaction
theory, satisfaction (dissatisfaction) is defined as, the absence (presence) of
hindsight deprivation. The in/existence of hindsight deprivation (consequently
dis/satisfaction) may emerge free form dis/confirmation of any pre‐consumption
standard. The suggested item frame to determine the in/existence of hindsight
deprivation state is: “I wish, …… were more……”.
This dissertation presents a new satisfaction ‘theory’, suggests a new “item
frame” for satisfaction scales, introduces an alternative ‘paradigm’. The unique‐
ness of these come from: their consideration within the “dynamic‐interactive”
nature of consumption process, which contains both “cognitive and affective”
aspects; consideration of the consumers’ “active” role in satisfaction formation
process; admitting the chaotic frame of satisfaction formation process; purifying
the research design from most of the researchers presumptions.
Key words: Consumer Satisfaction, Paradigm, Grounded Theory, Theory De‐
velopment, Diary.
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ÖZ
Uluslararası emekli göçleri 90’lı yılların ortasından itibaren Türkiye’ye de
yönelmiştir. Bu süreç, Türkiye’nin uluslararası turizm hareketleri içinde önemli
bir destinasyona dönüşmesi süreci ile de yakından ilişkilidir. Uluslararası
emekli göçü alan diğer ülkelerin aksine, göç edenlerle kültürel bağların daha
zayıf olduğu Türkiye’de, turizmle bağlantılı bu uluslararası göç hareketi
ekonomik, çevresel ve sosyo‐kültürel etkileri açısından dikkate değer bir
toplumsal olgu haline gelmiştir.
Uluslararası turizm, farklı kültürel altyapılar, farklı ekonomik düzeyler ve
farklı alışkanlıklara sahip insan topluluklarının turistik ortamlarda
karşılaşmalarına fırsat tanıyan önemli bir araçtır. Bununla birlikte bu
karşılaşma, kısa süreli olarak gerçekleşmekte dolayısıyla toplumsal bütünleşme
kaygısı, bütünleşmenin gerektireceği çaba ve bu süreçteki potansiyel gerilimler
söz konusu olmamaktadır. Ancak turistlerin çok çeşitli motivasyonlar ile tatil
bölgesine yerleşme kararı alması ‐Türkiye örneğinde olduğu gibi‐ gönderen ve
kabul eden toplumların eşitsiz refah düzeyleri, yaşam biçimleri ve dil ve din
gibi iki temel kültürel unsur açısından derin farklılıkları nedeniyle hem ana
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toplum açısından hem de katılan kitle açısından yeni bir deneyimdir. Bu sosyo‐
kültürel etkileşim sürecinin yanı sıra emekli göçmenler, emlak piyasasına ve
yerel ekonomiye kayda değer katkılarda bulunurlar. Yüksek konut talebi de
arazi kullanımı ve yerleşmelerin yayılışını hızlandırması açısından çevresel
etkilere de yol açar.
Araştırma, Türkiye ile önceden turistik bağları bulunan ve Ege kıyılarındaki
turistik üç ilçede –Marmaris, Kuşadası ve Ayvalık‐ yerleşmiş Avrupalıların göç
sürecini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda itici ve çekici faktörler,
göç sürecinin turizm ile bağlantısı ve göç sürecini işleten ağın anlaşılması
amaçlanmaktadır.
Anahtar sözcükler: Uluslararası Emekli Göçü, Turizm, Marmaris, Kuşadası,
Ayvalık, Türkiye
ABSTRACT
Turkey emerged as a destination for international retirement migration (IRM)
since mid 90s. This process is strongly related to Turkey’s transformation into
an important international tourism destination. IRM has become a considerable
social phenomenon in aspects of economic, social and environmental effects in
Turkey where the cultural ties with immigrants are weak when compared to
other IRM receiving countries.
International tourism is an agent which gathers the peoples from different
economic levels and cultural backgrounds but this encounter of host
communities and visitors lasts for a relatively short period. Consequently, no
concern on social integration and potential tensions between host community
and visitors occur but the decision of visitors to settle down in a resort changes
the scene. Especially in Turkey, where cultural and economic differences are
striking, IRM is a new experience for both receiving area and the immigrants
who are previous tourists. Besides the cultural interaction of both groups,
economic contribution and environmental impact are also observed in
retirement regions.
The research aims to understand the motivations of tourists leading them to
settle in a holiday resort, push and pull factors, relationship between tourism
and migration and the migration network in cases of Marmaris, Kuşadası and
Ayvalık located on western coast of Turkey.
Key words: International Retirement Migration, Tourism, Marmaris, Kuşadası,
Ayvalık, Turkey
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ÖZ
Adalar, fiziksel açıdan başlı başına karakteristik özellikler sergilemektedir.
Sahip oldukları sınırlı fiziksel özelliklerinin yanı sıra sosyal açıdan, dışarı
kapalı, kendiyle sınırlandırılmış, içerden dışarı dışardan içeri etkileşimlerde
güçlüklerin olduğu kara parçalarıdır.
Adaların mekân olarak çekiciliklerinden ötürü turizmin etkisi daima olmuştur
ve olacaktır. Turizm amaçlı tercih edilmelerinin nedenleri; en genel anlamda,
içedönük tekil mekânlar olmaları, geleneksel ve alternatif turizm aktivitelerine
olanak sağlaması, kentin baskın imajının yerini bu alanlarda doğal etkilere bı‐
rakması ve ada halkının yaşam tarzı olarak sıralanabilir.
Gökçeada ve Bozcaada Kuzey Ege Adaları’na ve kendine özgün bir peyzaj po‐
tansiyeli olan Türkiye’nin önemli iki adasıdır. Peyzaj özellikleri ve turizm po‐
tansiyeli bakımından büyük önem taşımaktadırlar.
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Bu çalışmada, Gökçeada ve Bozcaada’nın doğal peyzaj kaynaklarının yanı sıra
adalardaki yerel halkın geleneksel yaşam tarzını, kültürel ve sosyal değerlerini
de göz önünde bulunduran kültürel peyzaj değerleri ile stratejik turizm planla‐
masının yapılmasına ve mutlak koruma esasının turizm gayesine göre gelişti‐
rilmesine imkân tanıyan bir model oluşturulması hedeflenmiştir. Ancak, bu
hedef doğrultusunda turizmin yapay etki ve zorlamalarından kaçınılmaktadır.
Adalarda sadece fiziksel planlama çalışmaları ve koruma kararları ile doğal ve
tarihi varlıkların korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak mümkün değil‐
dir. Bu bağlamda, araştırma sonuçlarının Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine ya‐
rarlı olabilmesi için, hem yerel yönetimler hem de yöre halkı tarafından kullanı‐
labilir nitelikte olması araştırmanın bir diğer hedefidir.
Bu çalışma kapsamında, her iki ada önce kendi içinde değerlendirilmekte ve
sonrasında bir adalar sistemi olarak birlikte ele alınarak bulunduğu bölge içeri‐
sinde ortak çözüm önerileri sunulmaktadır. Çalışmanın yöntemi, öncelikle ilgili
alan yazın araştırması ile başlamaktadır. Bu kapsamda, Gökçeada ve Bozcaada
özeline inmeden önce, Türkiye’deki diğer adalar ve Akdeniz’e kıyısı olan ülke‐
lerin adalarının turizm ve çevre ilişkileri incelenerek ortaya konmuştur. İkinci
aşamada araştırma alanının doğal ve kültürel peyzaj envanteri yapılmıştır. Ü‐
çüncü aşamada, turizm bileşenlerinin analiz edilebilmesi için; Gökçeada ve Boz‐
cada’ya ait doğal ve kültürel değerler Arc GIS 9.1 programı aracılığı ile sayısal
ortamda veri tabanı oluşturulmuştur. Dördüncü aşamada çalışma alanının tu‐
rizm kapsamında güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için SWOT analizi tekniği
kullanılmıştır. Bir yörenin turizm potansiyelinin varlığını ortaya koymak için
turizm bileşenlerini iyi bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Turizm için
hangi faaliyetlerin geliştirilip geliştirilemeyeceği o yörenin karakteristik özellik‐
lerini tam olarak ortaya koyarak belirlenebilir. Aksi takdirde doğal ve kültürel
çevre üzerinde tahribatlar meydana gelecektir. Bir yörenin turizme açılması
öneriliyorsa uygulanması önerilen turizm tipinin uygunluğu ve sürdürülebilir‐
liği çok önemli bir odak noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Son aşama olan
beşinci bölümde ise, tez kapsamında, doğal ve kültürel verilerin analizleri ya‐
pıldıktan sonra, “Adalarda Sürdürülebilir Turizm Temeline Dayanan Peyzaj
Planlama Yaklaşımı” için öneri alan kullanım deseni önerilmektedir.
Doğal ve Kültürel çevrelerin korunmasında temel amaç, bu çevrelerin içerdik‐
leri tabiat ve kültür varlıklarının uzun süreli planlı ve düzenli korunma esasla‐
rıdır. Bu çevrelerin insanlardan izole edilmiş olarak ölü bir kara parçası gibi
değil halkın sosyal yaşantısı içinde canlı bir müze gibi korunması esastır. Bu
bağlamda çalışmanın sonucunda ortaya konulan en önemli nokta koruyarak
kullanmak ilkesidir. Türkiye’de bu çalışma kapsamında değerlendirilebilecek
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ada sayısının çok oluşu ve araştırma sonuçlarının ülkemizdeki diğer adalar için
örnek teşkil edecek olması çalışmanın diğer bir önemli çıktısıdır.
Anahtar sözcükler: Gökçeada, Bozcaada, Turizm Planlaması, Doğal Peyzaj, Kül‐
türel Peyzaj, Tarımsal Turizm, Kültürel Turizm

ABSTRACT
Islands are any piece of land that is completely surrounded by water, above
high tide, and isolated from other significant landmasses. Isolated islands
also show characteristic features. They have different social and cultural isola‐
tion. Today islands are affected by tourism because of their attractions. Not
only islands’ physical structure but also their specific cultural features serve
as alternative and traditional tourism activities. Bozcaada and Gökçeada also
known as Tenedos and İmbroz are small islands in the North Aegean Sea,
part of the Çanakkale province in Turkey. They have unique landscape po‐
tential for tourism.
This study includes five stages;
•

Literature research about island system and island tourism in Turkey
and other Mediterranean islands.

•

Inventory of natural and cultural landscape of Bozcaada and Gökçeada.

•

Preparation of Gökçeada and Bozcaada maps through the instrumen‐
tality of GIS (ArcGIS 9.1)

•

SWOT analyses to determine strengths, weaknesses, opportunities
and threatments of islands.

•

Introduction of island tourism strategies and land use for alternative
tourism.

Key words: Gökçeada, Bozcaada, Tourism Planning, Natural Landscape, Cul‐
tural Landscape, Agro‐Tourism, Cultural Tourism
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ÖZ
İletişim yaşamın gereğidir. Bugün, önemli iletişim araçlarından biri “marka”dır.
Kentler, çevreleri ile etkili bir iletişim kurabilmek için markanın iletişim gücün‐
den faydalanarak kendilerini anlatmalıdır. Kendini anlatabilmenin ilk şartı ise
kendini tanımaktır. Markanın, “kim” olduğunu bilmeden, kendisi ile ilgili anlat‐
tıkları güven vermekten uzaktır. Bu nedenle “marka kimliği” üzerine çalışılmalıdır.
Kotler, çağımız ekonomilerinin en önemli gerçeği olan pazarlamayı, günü‐
müzde büyük ölçüde bir “marka inşa etme sanatı” olarak tanımlamaktadır.
Buna ek olarak Aaker, hemen her pazarlama aktivitesinin, başarılı ya da başarı‐
sız, marka değerini artırma, yönetme ve inşa etme amacına yönelik olduğunu
belirtmektedir. Pazarlama iletişiminde, değerin kavramsallaştırmasını en kap‐
sayıcı şekilde karşılayan kavram ise son dönemde marka kimliği olarak karşı‐
mıza çıkmaktadır. Destinasyon marka kimliği, ülke markasının ifade edemeye‐
ceği bazı kimlik içeriklerinin destinasyon bazında ifade edilebilmesi, ülke mar‐
kası altında yapılamayacak bazı faaliyetlerin destinasyon markası ile yapılabil‐
1
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mesi, birçok konuda ülke marka kimliğini olumlu etkilemesi ve dış tanıtımda,
ülke kaynaklarının etkin kullanılabilmesini sağlayabilme potansiyeli nedeniyle,
bu çalışmanın konusu olarak ele alınmıştır.
Ülkesel, bölgesel ya da kentsel yönetimlerin, destinasyon kimliğinin kendine
has bir konseptle dizayn edilmesi ve belirlenen pazarlara sunularak buralarda
tutunmasının sağlanması konusunda giriştikleri bilinçli çabaların, dünya gene‐
line bakıldığında, şehir devletleri kadar eski olduğu görülmektedir. Genelde
kent, yöre ve destinasyonların markalaşma çabalarını artıran en önemli neden‐
ler olarak, o yörelerin turistik açıdan daha yüksek katma değerle pazarlanması‐
nı kolaylaştırmak ve yörelerin çeşitli ekonomik üstünlüklerini ön plana çıkarta‐
rak, özel ve yabancı sermayenin yöreye getirilmesini sağlamak sayılabilir. Yöre‐
lerin, bölgelerin, kentlerin ve turizm destinasyonlarının birer marka haline gel‐
mesi koşulu, artık bu coğrafi yerlerin potansiyellerinin pazarlanabilmesi için bir
zorunluluk haline gelmiştir. Konunun öneminin farkında olan devlet adamları,
belediye başkanları, yöneticiler, danışmanlar ve akademisyenler markalama
konusuna eğilmişlerdir. Bununla birlikte bir kentin/destinasyonun nasıl marka
haline getirilebileceğine ilişkin bilimsel altyapı çalışmaları oldukça az sayıdadır.
Yazında, marka kimliğinin nasıl geliştirileceği konusunda ise çok kısıtlı sayıda
kaynağa ulaşılabilmektedir.
Adana Kenti’nin, uluslararası bir destinasyon adayı olarak Türkiye ve dünya‐
ya sunduğu/sunabileceği değerlerin ortaya çıkarılması ve bu değerler ışığında
“Adana Markası”nın oluşturulmasında temel alınacak “Adana Marka Kimli‐
ği”nin geliştirilmesi, bu tez çalışmasının yapılmasında ana motivasyon kaynağı
olmuştur. Çalışma, etkin ve tutarlı bir uluslararası destinasyon marka kimliği‐
nin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin bir süreç örneklemesi ortaya koyma yönüyle
yazına katkı sağlamaktadır. Buna ek olarak, bu araştırmada tercih edilen araş‐
tırma yönteminin farklı bir uygulama alanında kullanılması yönüyle de yol
gösterici olabilir.
Bu çalışmada, kalitatif araştırmalarda önemli bir yöntem olan “Delfi (Delphi)
Yöntemi” kullanılmıştır. Yöntem, araştırma konusunda en yetkin kişilerin doğ‐
rudan görüşlerinin alınmasını ve yüksek konsensus sağlanan boyutlar ortaya
çıkarılmasına olanak tanımaktadır. Delfi yöntemi, bir kente ve onun markasının
bileşenlerinin belirlenmesine yönelik böylesi bir çalışma için en uygun araştırma
yöntemlerinden birisi olarak görülmektedir. Ancak, ilgili yazında bu yöntemin
kullanıldığı benzer bir çalışmaya rastlanamamıştır. Oysa, “belirli bir konuya
ilişkin önemli veya öncelikli bileşenlerin ortaya çıkarılması” ile ilgili olarak Delfi
yönteminin kullanımı hakkında, oldukça geniş bir yazın bulunmaktadır. Dola‐
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yısıyla çalışma, Delfi yönteminin bir destinasyonun markalanması çalışmala‐
rında kullanıldığını gösteren ilk örneklerden biri olarak da yazına katkıda bu‐
lunmaktadır. Çalışma sonucunda, uluslararası bir destinasyon olarak, Adana
Markası için dört kimlik temasının öne çıktığı tespit edilmiştir. Bunlar (1) Planlı
Kent, (2) Sağlık Kenti, (3) Modern Tarım Kenti ve (4) Sosyokültürel Merkez‐
Eğlence Kenti şeklinde sıralanabilir.
Anahtar sözcükler: Kent Markası, Destinasyon Markalaması, Marka Kimliği,
Kimlik Geliştirme Süreci, Delfi Yöntemi.

ABSTRACT
Communication is essential for life. Today, one of the important communication
tools is “brand”. Cities have to express themselves by making use of brands’
communication power to communicate with their environment effectively. First
condition for expressing itself is to know itself. Without knowing who the brand
is, it is impossible to trust this particular brand. Consequently, it is worth study‐
ing on “brand identity”.
Kotler defines marketing, which is most important reality of contemporary
economies, substantially, as an “art of brand development”. Additionally, Aaker
states that almost every marketing activity, successful or not, is aimed at in‐
creasing brand equity, managing brand and developing brand. Lately, “brand
identity” has occurred as the most inclusive concept that compensates concep‐
tualisation of value in marketing communication. Destination brand identity
was handled in this study; because it can express some contents of identity that
could not be expressed by country brand, it can perform some marketing activi‐
ties that could not be performed under country brand, it can affect country
brand identity positively from several aspects and in international publicity, it
can ensure to use resources of a country effectively in potential.
Conscious efforts which include designing destination identity in a distinctive
concept and ensuring the place to endure in the target markets has attempt by
national, regional or urban managements are seen as old as city‐state. To facili‐
tate marketing places, cities and destinations with higher value added in tour‐
ism and to provide attracting private and foreign capital by putting some eco‐
nomic strengths of destinations’ forefront are being listed as the most important
reasons that making, generally, to increase branding efforts of destination. Con‐
dition of becoming a destination brand for tourism districts, regions and cities is
now being a necessity to be able to market potential of these geographic places.
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Statements, mayors, managers, consultants and academicians who realised the
importance of the topic have concerned with it. But, an infrastructural scientific
study related to how a city / destination become a brand is pretty rare. Though,
it could be reached limited resources about how brand identity will be devel‐
oped.
Exposing the values to Turkey and world supplied by Adana city as an inter‐
national destination candidate, and in the light of these values, developing
“Brand Identity of Adana” which is essential to constitute “Brand Adana” are
the main motivation to conduct this doctoral thesis. This study gives some help
to the literature by exposing a process model illustrating how an effective and
consistent international destination brand identity could be developed. Addi‐
tionally, this research can be seen as a pioneer with its research method pre‐
ferred to use, from the point of usage in a different application field.
In this study, “Delphi” method which is an important research method in
qualitative researches is used. The method was designed to gather opinions
directly from the most related people to the research and to expose dimensions
which are being highly agreed on. Delphi method is seen as one of the most
appropriate research methods for studies alike which are directed to determine
brand components of a city. But in related literature, a study which uses Delphi
method cannot be met. However, there is a rich literature about usage of Delphi
method related to exposing important or preceding components of certain top‐
ics. Consequently, the study has given some help to the literature as a pioneer‐
ing model by showing the preceding use on subject of branding a destination. In
conclusion, it is determined that there are four identity themes for Brand Adana
as an international destination. These are listed as (1) Planned City, (2) City of
Medicine, (3) Modern Agricultural Centre, (4) City of Entertainment and Cul‐
tural Activities.
Key words: City Brand, Destination Branding, Brand Identity, Process of Iden‐
tity Building, Delphi Method.
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ÖZ
Turizm talebinin doğrusal olmayan ve durağan‐dışı doğası, bu alanda yapılan
tahmin çalışmalarını zorlaştırmakta ve araştırmacıları daha güvenilir tahmin
sonuçları üretecek yöntemleri keşfetmeye yönlendirmektedir. Bu çalışmada;
zaman serisi yöntemlerinden verilerin yapısına uygun modeller ile farklı mima‐
rilere sahip yapay sinir ağı modellerinin örnek içi ve örnek dışı geçmişe yönelik
öngörü (ex post forecasts) doğruluklarını karşılaştırarak en yüksek doğruluğu
sağlayan modelin belirlenmesi ve belirlenen model yardımıyla 2006–2007 yılları
için Antalya iline yönelik aylık dış turizm talebi tahminlerinin (ex ante
forecasts) yapılması amaçlanmıştır. Yapılan tahminler ile merkezi ve yerel kamu
yönetimleri tarafından hazırlanan turistik gelişme planları için bir zemin oluş‐
turmak; ilgili işletme yöneticilerinin aylık planlamalarında karar almalarını
kolaylaştırmak ve Türkiye’de turizm literatürüne katkı sağlanması, çalışmanın
amaçları arasındadır.
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Literatürde, turizm talebi tahmin çalışmalarının ağırlıklı olarak modelin ku‐
rulması ve değerlendirilmesi üzerinde yoğunlaştığı; ileriye yönelik tahminlerin
üretilmediği ve çoğu zaman kurulan modellerin tahmin performansları dahi
araştırılmadan ilgililerin kullanımına sunulduğu eleştirilmektedir. Bununla
birlikte, Türkiye’de turizm talebinin modellenmesi ve tahmini ile ilgili çalışma‐
ların büyük bir bölümünün belirli bir bölge veya turistik çekim merkezine değil,
ülke genelinde yani Türkiye’ye yönelik olarak ve yıllık olarak yapıldığı, Antalya
ili ve çevresindeki turistik merkezlere yönelik turizm talebinin tahmini ile ilgili
çalışmaların ise oldukça sınırlı olduğu dikkat çekmektedir. Gerek Antalya iline
yönelik turizm talebinin tahmini, gerekse nicel yöntemler ile birlikte yapay sinir
ağları kullanılarak turizm talebinin aylar itibariyle tahminine yönelik mukaye‐
seli çalışmaların sınırlı olması nedeniyle disiplinler arası yaklaşımla hazırlanan
tez çalışmasının, Türkiye’de bu alanda ileriye yönelik olarak yapılacak çalışma‐
lara yön vermesi açısından önem taşıdığına inanılmaktadır.
Çalışmada dış turizm talebinin ölçüsü olarak gelen toplam yabancı turist sayı‐
ları alınmış ve Ocak 1992 – Aralık 2005 döneminde Antalya iline gelen aylık
yabancı turist sayısı verilerinden yararlanılmıştır. Aylık veriler, mevsim ve
trend bileşenlerinin ele alınarak daha detaylı incelemeler yapılabilmesi için ter‐
cih edilmiştir. Verilerin yapısına uygun yöntem ve modellerin belirlenebilmesi
amacıyla yapılan analizler neticesinde verilerin artan bir trend ile birlikte mev‐
simsel dalgalanmaların etkisinde olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra yöntem‐
lerin uygulanmasına geçilmiştir. Elde edilen öngörü sonuçlarının değerlendi‐
rilmesi neticesinde, “Winters’ın Mevsimsel Üstsel Düzleştirme” ve “Çarpımsal–
Mevsimsel Box‐Jenkins” yöntemleri ile yapılan öngörülerin oldukça iyi sonuçlar
verdiği, ancak çalışmada kullanılan yöntemler içerisinde en yüksek öngörü
doğruluğunu sağlayan ve gerçek değerlere en yakın sonuçları veren yöntemin,
“Yapay Sinir Ağları” olduğu görülmüştür. Her bir yöntemin öngörü doğruluğu,
“Kök Ortalama Kare Hata (RMSE)” ve hata ortalamalarının kullanılmasına yö‐
nelik eleştiriler dikkate alınarak, uygun tahmin modelinin seçiminde kullanıl‐
ması önerilen “Ortalama Mutlak Yüzde Hata (MAPE)” istatistikleri yardımıyla
değerlendirilmiştir.
Verilerin yapay sinir ağları ile modellenmesinde, literatürdeki farklı görüşler
dikkate alınarak orijinal seri ve mevsimsel etkilerden arındırılmış seri olmak
üzere iki ayrı veri seti kullanılarak oluşturulan farklı ağ yapılarının öngörü doğ‐
rulukları incelenmiştir. Yapılan çok sayıda deneme sonucunda orijinal seri de‐
ğerleri kullanılarak oluşturulan 12 gecikmeli yapay sinir ağı modelinin en yük‐
sek doğruluğu sağladığı görülmüş ve elde edilen model yardımıyla 2006 ve
2007 yılları için Antalya iline yönelik aylık dış turizm talebi tahminleri yapılmış‐
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tır. Modelde, “ileri sürümlü (feed forward)” ağ yapısı kullanılmış, parametrele‐
rin güncellenmesi için “hata geriye yayma (back propagation)” algoritmasından
yararlanılmıştır. Yapay sinir ağlarının, doğrusal olmayan ve dinamik sistemleri
modellemede başarılı olduğu bir çok araştırmacı tarafından kabul edilmektedir.
Gerek bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, gerekse daha önce yapılan çalışma‐
lardan elde edilen sonuçlar dikkate alındığında; aşırı eğitme, mimarinin hatalı
oluşturulması vb. problemleri olmayan yapay sinir ağı modellerinin diğer yön‐
temlerle kurulan modellere göre daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir.
Anahtar sözcükler: Turizm Talebi, Tahmin Yöntemleri, Yapay Sinir Ağları

ABSTRACT
The non‐linear and non‐stationary nature of tourism demand makes tourism
forecasting studies difficult and drives researchers to investigate new methods
to obtain more accurate forecasts. In this study, it is aimed to determine the
forecasting method that provides the best performance when compared the “in
sample and out of sample” ex‐post forecast accuracy of naive forecasting, mov‐
ing averages, exponential smoothing, Box‐Jenkins methodology as time series
techniques and different Artificial Neural Network (ANN) models which were
used to estimate the monthly inbound tourism demand to Antalya for years
2006 and 2007 via the method of giving best results. Structuring a basis for the
applied forecasts and development plans of tourism by local government bod‐
ies; assisting decision taking procedures of related managers’ monthly plans,
and contributing to tourism literature of Turkey are among the aims of this
study.
Focusing most tourism demand forecasting studies on building and evaluat‐
ing forecasting models; lack of effort in providing actual forecasts and moreover
suggesting built models into use without investigating their forecasting per‐
formance have been criticized in tourism literature. In addition to this, most of
tourism demand modeling and forecasting studies are applied to country based
and yearly data sets instead of applying to a specific region or destination. It is
also observed that studies concerned with modeling and forecasting tourism
demand to Antalya are rare in the literature. Because of the lack of both studies
concerning modeling and forecasting tourism demand to Antalya and compara‐
tive studies concerning monthly forecasting tourism demand mounted by ANN,
it is strongly believed that this study prepared on the basis of inter‐disciplinary
approach is remarkably important since it will enlighten the future studies on
these mediums.
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In this research, the total number of foreign tourist arrivals is used as a meas‐
ure of inbound tourism demand and monthly foreign tourist arrivals to Antalya
in the period of January 1992 – December 2005 data were utilized to build ap‐
propriate model. The monthly data were preferred to be able to make more
detailed analysis by taking into account of seasonal and trend components. As a
result of the analyses carried out to determine the appropriate models, it has
been determined that data are under the effect of seasonal variations with a
positive trend. As a conclusion of the assessment of experimental results, it has
been observed that forecasts by the methods “Winter’s seasonal exponential
smoothing” and “multicaptive‐seasonal ARIMA” have provided quite good
results and on the other hand artificial neural network model has showed best
forecast accuracy with lowest deviation among the techniques applied in this
research. Forecasting accuracy of each model has been evaluated utilizing Root
Mean Absolute Error (RMSE) and Mean Absolute Percentage Error (MAPE)
statistics taking into account of suggestions to choose appropriate forecasting
model. In the process of modeling the data by ANN, it is analyzed the ex post
forecast accuracy of different network architectures constituted by both unpre‐
processed and seasonally adjusted data taking into account of the distinct view‐
points in related studies. As a consequence of several attempts it has been ob‐
served that 12 lagged ANN model formed by utilizing the unpreprocessed raw
data has presented best performance and by the means of this model has been
forecasted the monthly inbound tourism demand to Antalya for years 2006 and
2007. In this model “feed forward back propagation” network structure has
been utilized and model’s parameters updated by “back propagation” algo‐
rithm. The capability of ANN in modeling nonlinear and dynamic systems has
been studied and confirmed by a number of researchers.
Considering the results obtained not only by this study but also by most re‐
cent studies, it has been observed that the ANN models without problems such
as over‐training and structural failures etc., outperform the results of other fore‐
casting techniques. Therefore, it ought to be attentive to constitute appropriate
model that fit the structure of data.
Key words: Tourism Demand, Forecasting Methods, Artificial Neural Net‐
works
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ÖZ
Turizm sektörünün yapısal bir özelliği olarak kabul edilen mevsimsellik kavra‐
mı, çoğu zaman, sektörün en fazla göze çarpan özelliği ve turizm işletmecileri
tarafından aşılması gereken bir sorun olarak algılanmaktadır. Bu nedenle; bir‐
çok ülkede, turizm bölgeleri ve faaliyetlerinde mevsimsellik özelliğini azaltma‐
ya ya da ortadan kaldırmaya yönelik kamu ve özel sektör tarafından yürütülen
yoğun çabalar ve çözüm yaklaşımları dikkat çekmektedir. Turizm sektörünün
mevsimsellik özelliği konusunda çalışma yapan araştırmacıların hemen hepsi,
kavrama ilişkin tanımlamalarında talebin mevsimselliğinden hareket etmekte‐
dir. Turizm sektörünün dikkat çeken bir özelliği olarak mevsimsellik kısaca,
“boş zaman etkinliği olan turizm talebinin mevsimsel (her yıl benzer zamanda
ve yoğunlukta) dalgalanması” olarak tanımlanabilmektedir.

938

IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

Turizm sektöründe mevsimsellik, turizm faaliyetlerinin temelde bireysel ka‐
rarlara bağlı olarak gelişmesi nedeniyle oldukça fazla sayıda etkene bağlı olarak
oluşmaktadır. Turizmin mevsimsellik özelliği, öncelikle belirgin olarak mevsim‐
sel turizm talebi dalgalanmalarına yol açtığı için turizm sektöründe var olan
mevsimselliğin nedenleri, turizm talebinde mevsimsel dalgalanmalara neden
olan etkenlerle benzerlik göstermektedir. Turizm sektöründe mevsimselliğe
neden olarak gösterilen temel durum ve olaylar bazı sonuçları da beraberinde
getirmektedir. Bu sonuçlar arasında sektörde işgücü kullanım durumunu etki‐
leyen “mevsimlik istihdam sorunu” sektör çalışanları ve işverenleri açısından
önemli bir konudur.
Emek‐yoğun bir üretim tarzına sahip bir sektör olarak turizmde çalışanların
önemli sayılabilecek bir oranı mevsimlik personel olarak işe alınmakta ve çoğu
zaman; sezon dışında, isteğe bağlı olmadan işletmeden ayrılmak durumunda
kalmaktadır. Bu durum; çalışan için, işletme, çalışılan bölge ya da yörenin deği‐
şimine neden olarak çalışma hayatında istikrarsızlık yaratmaktadır. Bu istikrar‐
sızlık; personelin iş tatminini, motivasyonunu, gelir düzeyini, örgütsel bağlılık
düzeyini ve sunduğu hizmetin kalitesini etkilemektedir. Yoğun sezon boyunca,
nitelikli personel ihtiyacı oldukça fazla olan sektör işletmelerinin, diğer aylarda
düşen taleple birlikte bu personeli işten çıkarmak zorunda kalmaları sektörde
çalışanların ölü sezonda iş bulma olanaklarını kısıtlamaktadır. Turizm sektö‐
ründe mevsimselliğe bağlı olarak gelişen mevsimlik istihdam, yılın belli dönem‐
lerinde açık olan ve turizm talebindeki azalmalara bağlı olarak düşük sezonda
kapanan işletmelerde çoğunlukla görülen bir istihdam türüdür. Bu istihdam
türünde çalışanlar işletmelerin açık olduğu dönemde iş sahibi iken, işletmelerin
düşük sezonda kapanmasıyla birlikte çoğunlukla bir diğer sezona kadar işsiz
kalmaktadırlar. Bu çalışanlar yeni sezonda ya bir önceki sene çalıştıkları işlet‐
mede tekrar işe başlamakta ya da kendilerine yeni bir işletme bulmak zorunda
kalmaktadırlar. Bu iş değişimi, sektör çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeylerini
önemli bir biçimde etkilemektedir. Örgütsel bağlılığı yüksek çalışanlara sahip
olma tüm işletmelerin sürekliliği ve uzun dönem hedeflerine ulaşmasında ö‐
nemli bir etken olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle örgütsel bağlılığı yüksek
çalışanlar; işletmeler açısından yarattığı olumlu sonuçlar nedeniyle tüm işletme‐
ler için oldukça büyük bir önem taşımaktadır.
Örgütsel bağlılık konusu literatürde sıkça incelenmiş olmasına rağmen, tu‐
rizm sektörü açısından konunun az sayıda çalışmada ele alındığı görülmekte‐
dir. Turizm sektöründe örgütsel bağlılığın çoğunlukla iş doyumu, işgücü devir
hızı ve çalışanların işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bazı
araştırmalarda ise örgütsel bağlılık düzeyleri ve çalışanların demografik özellik‐
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leri incelenmiştir. Bu çalışmanın son bölümünde İzmir ilinde faaliyet gösteren
tüm yıl açık konaklama işletmelerinde sürekli istihdam edilen çalışanlar ile se‐
zonluk konaklama işletmelerinde mevsimlik istihdam edilen çalışanların örgüt‐
sel bağlılık düzeyleri karşılaştırılmakta ve sonuçlar incelenmektedir. Çalışmanın
temel amacı mevsimlik istihdamın, sektör çalışanlarının örgütsel bağlılık düzey‐
lerini hangi açılardan ve ne oranda etkilediğini değerlendirmektir.
Anahtar sözcükler: Turizm Sektörü, Mevsimsellik, İşgücü, Mevsimlik İstihdam,
Örgütsel Bağlılık

ABSTRACT
The seasonality concept, which is accepted as a structural feature of tourism
sector, is usually regarded as the most significant characteristic of the sector and
as a great challenge to deal with. Therefore in many countries there exist great
efforts conducted by public and private sectors in order to solve and/or decrease
problems resulted from seasonality in tourism destinations and activities. Al‐
most every researcher, studying in the field of tourism seasonality, has focused
on seasonality of demand. Seasonality, as a significant feature of tourism sector,
can be defined as seasonal fluctuations (during the same period in every year
and at the same density) of tourism demand which is a recreational activity.
Since activities in tourism develop mainly with personal decisions, seasonality
in tourism sector is constituted by many different factors. There are many simi‐
larities between the factors causing seasonal fluctuations in tourism demand
and the reasons of tourism seasonality since seasonality in tourism significantly
causes fluctuations in tourism demand. The main factors creating seasonality in
tourism sector yield some consequences for employers and employees in the
sector such as seasonal employment which has great impacts on labor usage in
the sector.
Being a labor‐intensive sector, tourism offers seasonal employment to most of
its potential employees. Most of these seasonal employees could have to quit
their jobs involuntarily during low season. This situation leads some changes
for employees such as finding a new job in another enterprise, moving to an‐
other region or destination and these changes create instability in their work
lives. Instability resulted from seasonality influences employees’ job satisfaction,
motivation, income level, level of organizational commitment and service qual‐
ity. Tourism enterprises, which need qualified employees during high season,
have to lay off their qualified employees during low season due to the decrease
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in demand and this situation limits the employment opportunities for tourism
employees out of high season. Seasonal employment is generally monitored in
tourism enterprises which are kept open only during high season. While em‐
ployees, who are categorized under this type of employment, generally have job
opportunities during high season, they may easily find themselves as unem‐
ployed during low season. In the following season, these employees may be re‐
employed by their previous employers or may have to look for a new job. These
frequent changes in jobs affect employees’ organizational commitment levels
seriously. Having employees with high organizational commitment levels is
considered as an important factor in sustaining long‐term success and attaining
long‐term objectives for any organization. Therefore, employees’ organizational
commitment levels mean a lot for organizations since these employees add too
much value to their organizations.
Although organizational commitment subject has been examined frequently
by many researchers in the literature, it is observed that there have not been
sufficient organizational commitment studies in the field of tourism. In tourism
literature organizational commitment studies have generally focused on the
probable impacts of organizational commitment on an employee’s job satisfac‐
tion, intention to quit and labor turnover rates. Besides, in some researches,
organizational commitment has been limited to only employees’ demographic
features. In the last part of this study a comparison is made between the organ‐
izational commitment levels of full‐time and seasonal employees working at
lodging enterprises in İzmir. The main aim of the study is to evaluate the im‐
pacts of seasonal employment on tourism employees’ organizational commit‐
ment levels.
Key words: Tourism Sector, Seasonality, Labor, Seasonal Employment, Organ‐
izational Commitment
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ÖZ
Tez çalışmasının amacı, kurumsal çevrenin örgütler üzerindeki etkilerine odak‐
lanarak dünya turizm endüstrisinde önemli bir tatil turizmi yönelim merkezle‐
rinden biri olan Antalya yöresindeki konaklama işletmelerinde her şey dahil
sisteminin (HDS) ortaya çıkış ve yaygınlaşma sürecinde etkili olan çevresel bas‐
kıların ve konaklama işletmelerinin bu baskılara verdikleri stratejik yanıtların
incelenmesi olarak belirlenmiştir.
Bu çalışmanın temel iki katkısının olması öngörülmektedir. Birincisi, örgütsel
bağlamda herşey dahil sisteminin benimsenmesi ve uygulanmasına yönelik
olarak ortaya çıkan farklı stratejik yanıtların kavramsallaştırılması, sınıflandı‐
rılması ve ölçümüne yönelik bir çalışma (ölçüm aracı geliştirip test edilmesi)
yapılmasının ilgili yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. İkincisi, bu siste‐
min Türkiye’nin turizm başkenti olarak adlandırılan Antalya’daki konaklama
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işletmelerinde ortaya çıkış ve yaygınlaşması sürecinde etkili olan çevresel baskı‐
ların ve bu baskıların meydana getirdiği değişimin incelenmesiyle ortaya çıka‐
cak bilgi birikiminin turizm endüstrisinin ulusal ve uluslararası gelişiminde
faydalı olacağı öngörülmektedir.
Bu çalışmada her şey dahil sisteminin yayılım süreci üç aşamada (ulusal, ku‐
rumsal ve örgütsel bağlam) incelenmiştir. Ulusal ve kurumsal bağlam başlığı
altındaki açıklamalar, görüşmeler ve dokümanlarla toplanan verilere içerik
analizi uygulanması sonucu elde edilen bulguların yorumlanması ile yapılmış‐
tır. Bu anlamda turizm sektörü için önemli sayılabilecek aktörler (toplam 11
kişi) ile görüşmeler yapılmış ve onların HDS ile ilgili görüşleri alınmıştır. Yine
önemli sayılabilecek dergi ve internet sitelerinden (toplam 131 doküman)
HDS’yi konu alan haber içerikli dokümanlar toplanmıştır. İçerik analizi sonucu
elde edilen bulgular hem araştırmanın kavramsal zeminine hem de anket for‐
munun oluşturulmasında önemli katkı sağlamıştır.
Örgütsel bağlam başlığı altında ise işletmelerin HDS’yi benimseme biçimleri
çevresel baskılara verdikleri stratejik yanıtlar olarak ölçülmüştür. Bu konuda
Oliver’ın (1991) sunduğu ve farklı çalışmalarda kendi bağlamlarında kullanılan
kavramsal çatı kullanılmıştır. Kullanılan ölçüm araçları yazın desteği ve içerik
analizi sonuçlarına dayanılarak oluşturulmuştur. Anket formları Antalya yöre‐
sinde faaliyet gösteren 106 konaklama işletmesinin yöneticilerine uygulanmıştır.
Herşey dahil sisteminin yayılım sürecinde etkili çevresel baskılar ile konaklama
işletmelerinin bu baskılara verdikleri stratejik yanıtlar arasındaki ilişki, işletme‐
lerin türü ile verdikleri stratejik yanıtlar arasındaki ilişki, işletmelerin stratejik
yanıtları ile performansları arasındaki ilişki ve yöneticilerin turizm sektöründe‐
ki çalışma süreleri ile verdikleri stratejik yanıtları arasındaki ilişki regresyon ve
ANOVA analizleri ile incelenmiştir.
Tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel olarak HDS’yi ve ör‐
gütsel analizde çevre kuramları incelenmektedir. İkinci bölümde çalışmanın
kuramsal zeminini oluşturan kavramsal modeller ve yaklaşımlar açıklanmış ve
yapılan görgül araştırmalar özetlenmiştir. Son bölümde ise araştırmanın veri
toplama araçları ve analizleri yer almaktadır. Bu bölümde ayrıca araştırmanın
bulguları, yorumları, tartışma ve sonuçlara ilişkin toparlama yer almaktadır.
Anahtar sözcükler: Kurumsallaşma, Stratejik Yanıtlar, Turizm, Her şey dahil
Sistemi
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ABSTRACT
The aim of this thesis is to examine the environmental pressures to be effective
in the emerging and becoming widespread process of all inclusive system in the
accommodation enterprises of the Antalya as an important tourism destination
in world tourism industry and their strategic responses towards environmental
pressures by focusing the effects of institutional environment on organizations.
Two basic contribution of this study is predicted. First, it is thought to make
contribution to related literature by conducting a study which conceptualizes,
classifies and measures strategic different responses towards emerging and
becoming widespread process of all inclusive system in organizational context.
Second, it is expected that accumulation of knowledge coming into view by way
of analyzing effective environmental pressures in becoming widespread process
of all inclusive system in accommodation enterprises may provide benefits for
development of national and international tourism industry.
In this study, emerging process of all inclusive system was analyzed in three
phase (national, institutional and organizational context). Explanations in the
title of national and institutional context were made by the way of explicating
findings which is gained from the result of content analysis of data collected
from interviews and documents. Findings which are gained from content
analysis provided important contribution to both conceptual backgrounds of
research and research questionnaire. In the organizational context, adoption
types of all inclusive system in accommodation enterprises were measured as
their responses toward environmental pressures.
This doctorate thesis is divided into three sections. Section 1 introduces all in‐
clusive system and environment theories. Section 2 develops the theoretical
background for this study. In this section, conceptual models and approaches
which constitute conceptual background of this study were explained and prior
empirical researches were summarized. In the last section, the methods of data
collection and analysis were described. In conclusion, findings, implication,
limitations and recommendations for further research were presented.
Key words: Institutionalism, Strategic Responses, Tourism, All‐Inclusive System
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ÖZ
Fizyonomisi ve özelliği yönünden mimari değere ve tarihi öneme sahip alanlar
koruma alanlarıdır. Böyle alanları koruma, gerek yerel gerekse ülke tanıtımının
ön koşulu olarak düşünülmelidir. Çünkü koruma, bir toplumun ekonomik,
sosyal, kültürel ve fiziksel gelişiminde belirleyici rol oynamaktadır. Öyle ki,
sürdürülebilir kalkınma, doğal ve kültürel kaynakların yeni nesillerin de en iyi
şekilde faydalanabileceği bir şekilde kullanımını hedeflemektedir. O halde ko‐
ruma bir zorunluluktur. Ancak korumada göz önünde bulundurulması gereken
husus, korumanın sadece tarihi ve kültürel varlıkları değil, aynı zamanda coğra‐
fi konuma göre de olması gerektiğidir. Çünkü tüm bahsedilen değerler belirli
bir coğrafi mekân içerisinde gelişmiştir. Burada bahsedilen koruma, coğrafi
mekânla birlikte tarihi ve kültürel değerlerin korunması esasına dayanmaktadır.
İzmir, 5000 yıllık bilinen bir tarihe sahiptir. Bu süreç, kentte çeşitli uygarlıkla‐
rın doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin birikimine yol açmıştır. Bu birikim,
İzmir’in özgün kimliğini ortaya çıkarmaktadır. İzmir Kenti, 18. yüzyılın ilk yarı‐
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sına kadar alansal ve fonksiyonel olarak pek fazla gelişme göstermemiştir. 18.
yüzyılın ikinci yarısında Batılı tüccarların (Levantenlerin) İzmir’i keşfetmesine
kadar bu durum devam etmiştir. Levantenlerin gelişiyle mimari, kültür, sanayi,
ticaret dokusu ve ulaşım sistemleriyle kentin çehresi kısa zamanda değişmiştir.
Kentin merkez ve çevresinde belli yerlerde ortaya çıkan kolonyal stilin nüveleri
bugün İzmir’in kimliğini yansıtan en önemli unsurlardır. İzmir’in yeni mimari
dokusu ise gerek birbirinden gerekse Levanten yerleşim alanlarından izole ol‐
muş Rum, Yahudi evleri ve Türklere ait mahallelerden oluşmaktadır
Bu çalışmada, İzmir kentinin kimliği açısından tarihi ve kültürel dokusunun
taşıdığı turizm ve rekreasyon potansiyeli de değerlendirilmektedir. Bu bağlam‐
da Bornova, Buca, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde stil, fonksiyon ve yapı mal‐
zemesi bakımından farklı özellikler taşıyan değişik mimari yapı tarzlarının or‐
taya çıkış nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır. Tarz olarak birbirinden farklı
olan bu mimari yapıların kentin kültürel mirası açısından nasıl bir değer taşıdı‐
ğı değerlendirilmektedir. Eski kentsel doku elemanları içerisinde özellikle Le‐
vanten konutları ve ev tipi mimari yapılar incelenmiştir. Ancak, turizm açısın‐
dan ve kültürel yönden kent için özellikli olan başka yapılara da değinilmiştir.
Örneğin, han, hamam, cami, çeşme, sebil, şadırvan, kilise, sinagog, asansör gibi
yapılar bunlardandır. Bu miras, kentin geleceği açısından önemlidir ve korun‐
ması gereklidir.
Anahtar sözcükler: Kentsel Koruma, Turizm, Levanten, Etnik Yapı, Kültürel
Miras

ABSTRACT
One of the conservation areas is the unique architecture and important histori‐
cal site. Conservation of such areas, it is thought a first stage of advertisement of
local area and country. Because these areas are not only economical importance
but also reflect the economic, social, cultural and physical properties of commu‐
nities or societies. For these reasons sustainable conservation aim to use the
natural and cultural recourses in an optimal level for the benefit of the new gen‐
erations. For this reason conversation is a necessity. But conservation covers not
only historical and cultural values but also geographical location. Because all
these values developed in a geographical environment and physical environ‐
ments affect the attitudes of the social, economical and historical properties of
societies that have been lived. Conversation that explained here is depending on
geographical environment with historical and cultural heritage.
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İzmir has a history known as 5000 years. This process gives rise to the devel‐
opment of rich and different culture due to the fact that many civilizations es‐
tablished during its history. The identity of İzmir is related to the historical
background. As far as the first quarter of XVIII. Century there was no develop‐
ment in the spatial and functional properties in İzmir. The middle of XVIII. Cen‐
tury the Levantine society, engaged in trade activities, settled in İzmir. With the
settlement of the Levantine, the architecture, industry, trade and transportation
systems of İzmir had started to change. The architecture and the settlement that
development in somewhere is the most important elements reflecting the iden‐
tity of İzmir. And the new architectural structure be formed the Turkish, Levan‐
tine and Jewish districts isolated from each other and the settlement area of
Levantines. The rich society engaged in trade activities settled Bornova, Buca
and Karşıyaka districts which have resort areas with native plants and the suit‐
able for the inhabitant. The architecture of the building belonging the men‐
tioned societies are in different form, in general. Although the street of Turkish
districts is very narrow and houses with bow windows, the settlements belong‐
ing to Levantines and Greeks are wide, and with large garden. This station re‐
flects the cultural, social and economic properties of the societies.
The aim of this study is to assessment the cultural and historical properties of
İzmir and the importance of the settlements in terms of the tourism potentials.
The other most important aspects of İzmir are to have different societies which
were lived together. The cultural and other heritages increase the historical,
social and cultural properties of İzmir. It was studied on the dwelling of Levan‐
tines and architectural structures like house among the elements of the ancient
urban structure, in particular. But it was examined some other construction that
has a special style in terms of tourism and culture such as caravansary, Turkish
bath, mosque, fountain, kiosk, church, synagogue, asansör. These heritages are
important for the future of the city and should be conserved.
Key words: Urban Conservation, Tourism, Levantine, Etnical Structure, Cul‐
tural Heritage

IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi: 947-949,
23–27 Nisan 2008, Belek, Antalya,
Bütün hakları saklıdır
ISBN: 978-975-96260-3-7

Yaz Tatilinden Beklenen Faydalara Göre Turist Pazarının Bölümlendirilmesi:
Antalya’da Yapılan Bir Araştırma
A Benefits Based Segmentation of Summer Tourist Market:
A Study in Antalya‐ Turkey

Doktora Tezi

Sevda SAHİLLİ
Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İşletme Anabilim Dalı / Üretim‐Yönetim‐Pazarlama
E‐posta: sevdasahilli@yahoo.com

Danışman:
Prof. Dr. Şükrü AKDOĞAN
Erciyes Üniversitesi

Olası tamamlanma tarihi: Temmuz 2008

ÖZ
Araştırmada, tatilden beklenen faydalara göre turist pazarının bölümlendiril‐
mesi hedeflenmiştir. Tezin teorik kısmında turist pazarını bölümlendirme kri‐
terleri incelenecektir. Alan araştırması kısmında ise, Antalya’ya yaz döneminde
gelen turistler, tatilden bekledikleri faydalara göre bölümlere ayrılacak ve bek‐
lenen faydalar ile turistlerin demografik özellikleri ilişkilendirilecektir.
Bu çalışmanın amacı, Antalya’yı ziyaret eden turist pazarını tatilden bekledik‐
leri faydalara göre birbirine benzeyen gruplara ayırmak ve bekledikleri faydalar
açısından farklı turist profillerini ortaya koymaktır.
Çalışmada, turist pazarının tatilden beklenen faydalara göre bölümlendiril‐
mesi konusundaki literatür taraması yapılmıştır. Yapılan incelemede, yabancı
literatürde araştırma konusu ile ilgili çok sayıda araştırma olmasına rağmen
Türkiye’de bu konuyla ilgili çalışmaların çok sınırlı olduğu görülmektedir. Ör‐
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neğin yabancı yazında kırsal alanları ziyaret eden turistlerin tatilden bekledikle‐
ri faydalar (Kastenholz; Davis; Paul 1999; Frochot 2005), yaz tatilinden beklenen
faydalar (Looker; Perdue 1992) ve genel olarak tatilden beklenen faydalar
(Gitelson; Kerstetter 1990; Formica; Uysal 1998; Tian; Crompton; Witt 1996;
Anderson; Prentice; Watanabe 2000; Woodside; Jacobs 1985) esas alınarak turist
pazarını bölümlere ayıran ve bu bölümlerin demografik ve diğer özelliklerini
ortaya koyan çok sayıda araştırma vardır. Türkiye’de ise, bu konuda Öztürk
(2001), Çakıcı ve Aksu (2006) ile Kayar ve Kozak (2006) tarafından yapılan araş‐
tırmalar mevcuttur. Mevcut çalışma Antalya’ya yaz döneminde gelen ziyaretçi‐
lerin tatilden beklentilerini ortaya koyarak bu konudaki bir boşluğu doldurması
açısından son derece önemlidir.
Araştırma tasarımı açısından bu çalışma, turistlerin yaz tatilinden beklentile‐
rini ve bu beklentilere göre turist profilini ortaya koymayı amaçlamasından
dolayı tanımlayıcı bir araştırmadır.
Araştırmanın evrenini, Antalya’ya yaz döneminde tatil için gelen turistler o‐
luşturmaktadır. Uygulama alanı olarak Antalya ilinin seçilme nedeni, Antal‐
ya’nın Türkiye’deki en önemli turizm çekim merkezlerinden biri olması ve ayrı‐
ca, turizm çeşitlerinin çoğunun bu ilde gerçekleştiriliyor olduğu düşüncesidir.
Bu araştırmada tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden birisi olan kotalı
örnekleme uygulanmıştır. Anket, 20‐23 Ağustos 2007’de Antalya’da tatilini ya‐
pıp ülkesine dönen turistler üzerinde, Antalya Hava Limanında yüz yüze uygu‐
lanmıştır. Elde edilen veriler faktör analizi ile değerlendirilecektir.
Anketin uygulanması için Antalya Valiliği ile Antalya Hava Limanı Başmü‐
dürlüğü’nden gerekli izinler alınmıştır. Anket, dört farklı dilde (Almanca, Rus‐
ça, İngilizce, Türkçe) uygulanmıştır ve 2006 yılında Antalya’ya gelen yabancı
turistlerin milliyetleri ve sayıları baz alınarak belirli bir kota belirlenerek uygu‐
lanmıştır. Bu kota analizi sonucu, Alman turistlere %33, Rus turistlere %25,
Türk turistlere %6, Hollandalı turistlere %6 ve diğer ülke vatandaşlarına geçerli
yüzdeler verilerek uygulama esnasında bu kotalara yüzde bazında ulaşılmaya
çalışılmıştır. Böylece Antalya’yı ziyaret eden turistlerin yüzdesel dağılımına
uygun bir örneklem hedeflenmiştir.
Ülkemiz turizm sektörü açısından konunun yeni ve fazla çalışılmamış bir ko‐
nu olması, çalışmanın önemini artırmakta ve literatüre önemli katkı sağlama
potansiyeli taşımaktadır. Bu nedenle, araştırmanın uygulanması sonucu elde
edilecek verilerin geçerli istatistik yöntemlerle analizlere tabi tutularak incelen‐
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mesi ve yorumlanması büyük önem taşımaktadır. Böylece, elde edilen bulgula‐
ra dayalı öneriler geliştirme şansı doğacaktır.
Anahtar sözcükler: Pazarlama, Turizm Pazarlaması, Pazar Bölümlendirme,
Beklenen Fayda, Yaz Tatili

ABSTRACT
This study presents an effective segmentation of summer holiday tourists and
thereby provides invaluable input and guidance for destination marketers in
regard to strategic planning for the region’s tourist needs. Learning about tourist
motivations to visit a given destination would help tourism destination plan‐
ners to better satisfy consumer needs also. This study has two purposes. One of
these purposes is to find the primary reasons influencing touristsʹ decision mak‐
ing while taking a summer holiday in Antalya‐Turkey, and second, to define
customer segments, depending on their socio‐demographic characteristics and
holiday‐taking patterns. The study will utilize factor‐cluster analysis to define
benefit‐based segments of summer holiday tourists visiting Antalya. Managerial
implications and further research needs will also be discussed.
Key words: Marketing, Tourism Marketing, Market Segmentation, Benefits
Based, Summer Holiday
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Günümüz rekabet ortamında, profesyonel yönetim anlayışının gereği olarak,
özellikle yiyecek içecek hizmetleri sunan konaklama işletmeleri hizmet sunma‐
nın yanı sıra müşterilerine, çalışanlarına ve buradan hareketle topluma yönelik
gıda güvenliği ve dengeli beslenme konularında sorumluluk taşımaktadırlar.
Dolayısıyla, profesyonelce hizmet vermek isteyen konaklama işletmelerine bağlı
yiyecek içecek departmanları gıda üretimi ve sunumunda standart ölçülerde
hijyen ve sanitasyonu sağlama ve tüm süreç boyunca riskleri en aza indirgeme‐
yi amaçlayan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ne geçmek zorundadır
(Bolat 2002).
Bu araştırmada, yeni bir kalite sistemi olan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yöne‐
tim sisteminin, konaklama işletmelerinde iş süreçlerinin etkinlik düzeylerini
nasıl etkilediği ve iş süreçlerine olan bu etkilerin stratejik rekabet üstünlüğü
sağlayıp sağlamadığı test edilecektir.
Tez çalışmasının temel araştırma sorusu, “Konaklama işletmelerinde ISO
22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olma ile stratejik rekabet
üstünlüğü arasında ilişki var mıdır?”.
Literatüre dayalı olarak, kavramsal bir model geliştirilmiştir. Araştırma soru‐
su ve teorik modele göre, yedi hipotez belirlenmiştir.

Selçuk Üniversitesi
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ISO 22000
GGYS Belgesine Sahip Olma

H1

H2

ÖZ
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS), International Organization
for Standardization (ISO) tarafından dünya çapında güvenli gıda tedarik edil‐
mesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır. Gıda sektöründe
kuruluşlar eğer rekabetçi kalacaklarsa, ünlerini koruyacaklarsa ve markalarını
geliştireceklerse risklerini yönetme, kurumsal sorumluluklarını iyi şekilde yeri‐
ne getirme ve yasal gereklilikleri karşılama ihtiyacı duyacaklardır. İspatlanmış
bir standarda dayanan etkin bir gıda güvenliği yönetim sistemi kuruluşa bu
hedefleri gerçekleştirmede yardımcı olacaktır. Üstelik yönetim sisteminin ba‐
ğımsız üçüncü şahıslar tarafından değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi gıda
güvenliği yönetimini optimize edecektir.

İş Süreçlerinin Etkinliği

H5

Stratejik
Rekabet
Üstünlüğü

H3
ISO 22000
GGYS Belgesine Sahip
Olmama

H4

Şekil 1. Teorik Model

H1: Konaklama işletmelerinin ISO 22000 GGYS belgesine sahip olmasının
stratejik rekabet üstünlüğü üzerinde olumlu yönde etkisi vardır.
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H2: ISO 22000 GGYS belgesine sahip olmanın konaklama işletmelerinin
iş süreçleri üzerinde olumlu yönde etkisi vardır.
H3: ISO 22000 GGYS belgesine sahip olmamanın konaklama işletmeleri‐
nin iş süreçleri üzerinde olumsuz yönde etkisi vardır.
H4: Konaklama işletmelerinin ISO 22000 GGYS belgesine sahip olmama‐
sının stratejik rekabet üstünlüğü üzerinde olumsuz yönde etkisi vardır.
H5: İş süreçlerinin etkinliği konaklama işletmelerinin stratejik rekabet üs‐
tünlüğünü etkilemektedir.
H5a: ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olan ko‐
naklama işletmelerinde iş süreçlerinin etkinliği konaklama işletmelerinin
stratejik rekabet üstünlüğünü olumlu yönde etkilemektedir.
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ABSTRACT
ISO 22000 Food Safety Management System (FSMS) is a new Standard that was
arranged for the purpose of providing safe food around the world by Interna‐
tional Organisation for Standardization (ISO). They need to manage their risks
and realize their institutional responsibilities and legal necessities, if the institu‐
tions in food industry would like to be competitive, to keep their fame and to
develop their brands. The effective FSMS based on a proved standard will facili‐
tate to implement these targets for institution. Furthermore, that the manage‐
ment system is evaluated and certificated by an independent third person will
optimise food safety management.

Araştırmanın birinci bölümünde literatür incelemesine, ikinci bölümde ise,
araştırmanın amacı, metodolojisi ve bulgularına yer verilecektir.

In recent competition atmosphere, as a necessity of professional management
approach, especially hospitality organisations which present food and beverage
service are responsible for the food safety and balanced diet oriented for their
customers, personnel and society in addition to presenting service. Accordingly,
the food and beverage departments related to the hospitality organisations
which want to present service professionally must practice ISO 22000 FSMS
which aims to provide hygiene and sanitation in food production and serving
and reduce the risks to minimum during the whole process (Bolat 2002).

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılacaktır. An‐
kette yer alan sorular, belirlenmiş olan hipotezleri test edebilmek amacıyla lite‐
ratürden yararlanılarak geliştirilecektir. Anket sorularının geliştirilmesinde,
Likert ölçeği ile oluşturulan sorulardan yararlanılması düşünülmektedir.

In this research, ISO 22000 FSMS that is a new quality system will be tested
against how it effects the business processes in hospitality organisations and
whether these effects on business processes provide strategic competition supe‐
riority or not.

Araştırmanın evrenini Türkiye’de faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmeleri‐
nin yöneticileri olacaktır. 5 yıldızlı otellerin seçilmesinin sebebi kurumsallaşma‐
nın ve kalite uygulamalının bu tür işletmelerde daha fazla olmasıdır. Geliştiri‐
len anketin yüz yüze, posta, e‐mail vb. yöntemlerle uygulanması düşünülmek‐
tedir.

The main research question of this thesis study is “Is there any relation be‐
tween having an ISO 22000 FSMS certificate and strategic competition superior‐
ity in hospitality organisations?”

H5b: ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olmayan
konaklama işletmelerinde iş süreçlerinin etkinliği konaklama işletmelerinin
stratejik rekabet üstünlüğünü olumsuz yönde etkilemektedir.

Toplanan veriler, bilgisayar ortamında SPSS for Windows programı kullanıla‐
rak tasnif ve analiz edilecektir. Araştırmada, frekans, oran, aritmetik ortalama,
x² testi, t‐testi, ANOVA vb. analizlerin kullanılması düşünülmektedir. Analiz
edilen veriler tablo haline dönüştürülerek yorumlanacaktır.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip konaklama işlet‐
melerinde iş süreçlerinin ve stratejik rekabet üstünlüğünün belge sahibi olma‐
yan konaklama işletmelerine göre daha etkin olacağı yönünde anlamlı bir ilişki
çıkması beklenmektedir.
Anahtar sözcükler: ISO 22000, Gıda Güvenliği, Turizm, Stratejik Rekabet, Otel

Based on the existing literature, a theoretical model was developed (Fig. 1).
According to research question and theoretical model, seven hypotheses were
determined.
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The research is composed of two parts. In the first part, the results of litera‐
ture research will come to pass. The aim, methodology and findings of research
will come to pass in the second part.

H1

Having ISO
22000 FSMS
Certificate
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Fig. 1. Theoretical Model

H1: Having an ISO 22000 FSMS certificate has a positive effect on strate‐
gic competition superiority for hospitality organisations.
H2: Having an ISO 22000 FSMS certificate has a positive effect on busi‐
ness processes for hospitality organisations.
H3: Not having an ISO 22000 FSMS certificate has a negative effect on
business processes for hospitality organisations.
H4: Not having an ISO 22000 FSMS certificate has a negative effect on
strategic competition superiority for hospitality organisations.
H5: The effectiveness of business processes for hospitality organisations
affects their strategic competition superiority.
H5a: The effectiveness of business processes of hospitality organisations
having an ISO 22000 FSMS certificate affects their strategic competition su‐
periority positively.
H5b: The effectiveness of business processes of hospitality organisations
having no ISO 22000 FSMS certificate affects their strategic competition su‐
periority negatively.

In the research, questionnaire will be used as data collecting method. The
questions in questionnaire will be developed by means of the literature in order
to test the determined hypothesis. It is thought to make use of Likert style ques‐
tions for developing the questionnaire.
The research field will be the managers of five starred hotels in Turkey. The
reason of choosing the five starred hotels is the more institutionalization and
quality applications. The developed questionnaire will be applied by mails,
emails and face to face method.
Collected data will be classified and analysed by SPSS for Windows. It is
thought to use frequency, ratios, arithmetic means, chi‐square test, t‐test,
ANOVA and etc for analysing. The analysed data will be charted and inter‐
preted.
Since I am at the beginning of the research the result cannot be estimated. It is
expected to receive a meaningful result that the hospitality organisations with
ISO 22000 FSMS have more effective on business processes and strategic compe‐
tition superiority when compared to the hospitality organisations without ISO
22000 FSMS certificate.
Key words: ISO 22000, Food Safety, Tourism, Strategic Competition, Hotel
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ÖZ
Pazarlama yöneticisi içinde bulunduğu sektörün geçmiş, günümüz ve geleceği‐
ne dair bütüncül bir görüş sahibi olamıyorsa, çalıştığı iş çevresinin detaylarına
hakim değilse başarı tesadüflere kalmaktadır. Pazarlama bilgi sistemi, pazarla‐
ma yöneticilerinin karar alma süreçlerini kolaylaştıran bir uygulamadır, ancak
küçük ölçekli turizm işletmelerinde yeterince tanınmamaktadır.
Bu araştırma ile pazarlama bilgi sistemi kavramının önemi ve gereği konu‐
sunda seyahat acentalarını ilgilendiren teorik bilgiler verilmiş, kavram seyahat
acentası pazarlama yönetimleri ile ilişkili olarak ele alınmıştır. Turist rehberleri‐
nin seyahat acentalarında pazarlama bilgi sistemine veri sunmada nasıl katkıda
bulunabilecekleri sorgulanmış, tipik bir pazarlama bilgi sistemi tasarımının
aşamalarına yer verilmiştir. Ege Bölgesi’nde gerçekleştirilen bir anket çalışması
ile seyahat acentaları ve rehberlerin pazarlama bilgi sistemi veri toplama aşama‐
larına turist rehberlerinin katkılarını nasıl değerlendirdikleri incelenmiş, verile‐
rin analizine dayalı olarak öneriler geliştirilmiştir.
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Çalışmayı oluşturan üç bölümden ilkinde turizm endüstrisi, seyahat acenteci‐
liği, pazarlama bilgi sistemleri, turist rehberliği konuları kuramsal boyutlarıyla
incelenmiştir. İkinci bölümde işletme bilgi sistemleri, seyahat acenteleri yöneti‐
minde pazarlama ve bilgi teknolojilerinin yeri konuları incelendikten sonra tipik
bir seyahat acentesinde pazarlama bilgi sistemi kurmanın aşamaları teorik ola‐
rak anlatılmış ve son olarak turist rehberlerinin acentelerde pazarlama bilgi
sistemlerine nasıl katkı sunabilecekleri tartışılmıştır. Çalışmanın üçüncü ve son
bölümü, yapılandırılmış anket tekniğiyle toplanan birincil verilerin analizi, yo‐
rumlanması ve tartışılmasına ayrılmıştır.
Geliştirilen ankette acente ve rehbere göre farklılaşan demografik soruların
yanında, bu iki grubu karşılaştırma amaçlı kategorik sorulara, frekanslara ve
Likert tipi ölçekle hazırlanmış sorulara yer verilmiştir. Çalışma kapsamında 343
turist rehberi ve 101 A grubu seyahat acentesinden elde edilen istatistik veriler
bağımsız ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Tanımsal bulgular fre‐
kans ve yüzdeler şeklinde sunulmuştur. Ankette kullanılan ve rehber‐acente
gruplarına aynısı sunulan eşit aralıklı ölçeğe faktör analizi (temel bileşen anali‐
zi) uygulanmış, ölçekteki 22 ifadeden biri çıkartılarak 5 farklı boyutta faktörler
belirlenmiştir. Ölçek değişkenlerine yönelik güvenilirlik analizinde Cronbach
Alpha katsayısı % 88 ile olumlu çıkmıştır. Hipotez testleri sırasında ki‐kare uy‐
gunluk testi, ki‐kare bağımsızlık testi, T‐testi, korelasyon analizi, ve regresyon
analizlerinden yararlanılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre, turist rehberlerinin pazarlama bilgi sistemlerine
katkıları konusunda rehber‐acente ilişkisinde sorunlar yaşanmakta, rehberlerin
demografik özellikleri ve sisteme katkıları arasında anlamlı ilişkiler bulunmak‐
ta, pazarlama bilgi sisteminin alt sistemlerine veri toplamada farklılıklar görül‐
mekte, rehber‐acenteci tutumları kendi içlerinde ve birbirleri arasında bazı nok‐
talarda benzerlik taşırken, bazı konularda ise farklılaşmaktadır. Çalışma sonuç‐
larına göre turizm endüstrisinde pazarlama yönetimlerinde sistematik bilgi
yönetiminin sadece büyük işletmeleri değil seyahat acentelerinin büyük kısmını
kapsayan küçük ve orta ölçekli işletmeleri de ilgilendirdiği anlaşılmıştır. Küçük
ölçekli turizm işletmelerinin güvene dayalı stratejik doğrultulu personel istih‐
dam etmeleri ve personelden iş çevreleri hakkında karar vermeyi destekleyici
bilgi toplamanın alt yapısını hazırlamaları gerekmektedir.
Anahtar sözcükler: Pazarlama Bilgi Sistemi, Seyahat Acentesi, Turist Rehberi,
Karar Verme, Ege Bölgesi
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ABSTRACT
If marketing manager cannot generate his own holistic point of view about the
past, present and future of his industry, and if he does not possess the details of
the business environment; achieving goals become doubtful. Marketing infor‐
mation system is an application that facilitates decisional processes, but this
application is not widely understood by small tourism enterprises.
This study aims to produce theoretical base about the importance and the util‐
ity of marketing information system (MIS) concept in relation with marketing
management in travel agencies. Tourist guides and their contributions to mar‐
keting information systems in travel agencies are questioned. Furthermore, the
design process of typical marketing information system is explained step‐by‐
step. Finally; the study includes a survey conducted in Aegean Region of Tur‐
key on tourist guides and travel agencies. This survey examined the contribu‐
tions of tourist guides to the data collection stages of marketing information
systems in travel agencies. Recommendations are made following the data
analysis.
The study has three sections, and its first section analyzes the concepts of
tourism industry, travel agency, marketing information systems, tourist guiding
regarding their theoretical aspects. In the second section, business information
systems, the role of marketing and information technologies are discussed with
their links to the travel agency management. Furthermore, the implementation
process of a marketing information system (MIS) in a travel agency is given
step‐by‐step, and finally the contributions of tourist guides’ to the marketing
information systems in travel agencies are questioned from the literature. In the
third and final section of the study, primary data gathered via structured ques‐
tionnaires are analyzed, commented and discussed.
In the questionnaire demographic questions are differentiated for travel agen‐
cies and tourist guides. To compare responses of travel agencies and tourist
guides the same categorical and interval type (frequency and Likert) questions
are asked. Within the scope of the study 343 valid replies from tourist guides
and 101 replies from travel agencies are collected for independent and compara‐
tive analysis. Descriptive findings are presented as frequency tables and per‐
centages. The scale including 22 items developed to measure the contributions
of tourist guides to marketing information systems (data collection phases) of
travel agencies is distributed to travel agencies and tourist guides. After princi‐
pal component analysis (factor analysis) 1 item has been excluded, and 5 new
dimensions figured out from the analysis. Cronbach alpha coefficient positively
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figured out % 88. In order to test hypothesis; Chi‐square, T‐test, correlation
analysis, and regression analysis were used.
Study revealed that concerning the contributions of tourist guides to the data
collection phases of marketing information systems in travel agencies, the rela‐
tion between tourist guide and travel agency is troubled in some ways. Demo‐
graphic profiles of tourist guides and their contributions to marketing informa‐
tion systems are interrelated significantly on some dimensions. Collection of
data for marketing information systems differs according to sub‐systems, and
the attitudes of tourist guides differ independently within the groups or com‐
paratively with those of travel agency managers. Study results urge small and
medium sized enterprises in tourism industry to be informed about systematic
information management related with marketing efforts. Small enterprises in
tourism industry are encouraged to employ long‐term personnel while creating
a strategic and trust‐based work atmosphere without forgetting the establish‐
ment of the sound infrastructure for the personnel to collect decision supportive
data about the business environments.
Key words: Marketing Information System, Travel Agency, Tourist Guide, De‐
cision Making, Aegean Region (Turkey)
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manzara Jeolojik Yapı Manzaraları 5 (JYM5) (GTP=5.9200), üçüncü manzara ise
Doğal Manzaralar 3 (DM3) (GTP=5.9133) olarak belirlenmiştir. Görsel kalite
analizi ile araştırma alanının kentsel dokusunun, jeolojik yapısının ve doğal
kaynaklarının görsel yönden de değer taşıdığı ortaya çıkmıştır. Araştırma ala‐
nının doğal, kültürel ve görsel kaynakları değerlendirilerek, yöre için toplam 19
alternatif turizm aktivitesi önerilmiştir. Bu aktiviteler ve uygunluk oranları; su
sporları (kano, yelkencilik, su kayağı, jet‐ski) (% 80‐çok uygun), rafting (% 78‐
çok uygun), sportif olta balıkçılığı (% 60‐uygun) gibi suya dayalı aktiviteler, foto
safari (86‐çok uygun), yaban hayat gözlemciliği (% 79‐çok uygun), geleneksel
yaşam turizmi (%78‐çok uygun), ipek yolu turizmi (%70‐uygun), inanç turizmi
(%66‐uygun) gibi kültür turizmi aktiviteleri, doğa yürüyüşleri (hicking, trek‐
king) (% 88‐çok uygun), jeep safari (% 68‐uygun), kuş gözlemciliği (ornitoloji)
(% 68‐uygun) gibi gezi‐safari turizmi aktiviteleri, dağcılık (% 88‐çok uygun),
bisiklet turizmi (% 77‐çok uygun), yamaç paraşütü (% 77‐çok uygun) gibi doğa
sporları, flora turizmi (% 80‐çok uygun), kamp ve karavan turizmi (% 80‐çok
uygun), piknik (%80‐çok uygun), mağara ve kanyon turizmi (% 79‐çok uygun)
ve yayla turizmi (%70‐uygun) aktivitesidir. Araştırma sonucunda, Kemaliye
ilçesi ve yakın çevresinin alternatif turizm potansiyelinin çok yüksek olduğu
vurgulanarak, öneriler sunulmuştur.
Anahtar sözcükler: Rekreasyonel Turizm Potansiyeli, Alternatif Turizm Plan‐
laması, Görsel Kalite Analizi, Kemaliye

ÖZ
Araştırma Kemaliye (Erzincan) ilçesi ve yakın çevresinde Nisan 2004‐Kasım
2006 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın amacı, Kemaliye ve yakın
çevresinin doğal, kültürel ve görsel zenginliklerini göz önüne alarak alternatif
turizm potansiyelini belirlemektir. Araştırma alanı yedi ayrı peyzaj tipine ayrı‐
larak, görsel kalite analizi yöntemi ile bu peyzaj tiplerine ait beşer adet fotoğra‐
fın görsel kalite analizi yapılmıştır. Planlamaya yön vermek amacıyla Kemaliye
halkı (125) ve ilçeye gelen ziyaretçilerle (75) yüz yüze anket çalışması yapılmış‐
tır. Alternatif turizm planlaması kapsamında yürütülen araştırmada, Kemaliye
ve yakın çevresinin doğal, sosyo‐kültürel ve rekreasyonel turizm kaynak değer‐
leri, görsel zenginlikleri ile alan için uygun olan alternatif turizm aktiviteleri
belirlenerek alternatif turizm potansiyeli ortaya konulmuştur.
Yapılan görsel kalite analizi ile araştırma alanında görsel kalitesi en yüksek
olarak belirlenen 3 manzara tipi ortaya konulmuştur. Analiz sonucunda en yük‐
sek puanı alan birinci manzara Kent Manzaraları 3 (KM3) (GTP=5.9400), ikinci

ABSTRACT
This research was carried out in Kemaliye, a town of Erzincan, and nearby be‐
tween April 2004 – November 2006. The goal of the study is to specify alterna‐
tive tourism potential of Kemaliye and nearby by taking into consideration the
natural, cultural and visual beauties of the area. The research field was divided
into seven landscape types and five photographs for each landscape type were
analyzed through visual quality assessment method. During planning stage, a
questionnaire was administered face‐to‐face to Kemaliye residents (125 people)
and visitors (75 people). This study deals with the alternative tourism potential
of Kemaliye and nearby by presenting tourism activities appropriate for the
natural, recreational ands socio‐cultural tourism resources of the region.
The visual quality analysis shows three landscape types with high visual
quality. According to the results of the analysis, the scene with the highest point
is Urban Scenery 3 (US3) (VPP=5.9400), the second Geological Scenery 5 (GS5)
(VPP=5.9200) and the third Natural Scenery (NS3) (VPP=5.9133). Visual quality
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analysis revealed that urban pattern, geological structure and natural resources
of the area have also visual value worth seeing. After the evaluation of natural,
cultural and visual resources, a total of 19 alternative tourism activities were
suggested and presented on the alternative tourism map. These activities and
their ratings are as follows: Water based activities; water sports (canoeing, sail‐
ing, water skiing and jet‐skiing) (80%‐very appropriate), rafting (70 %‐
appropriate), amateur angling (60 % appropriate), cultural tourism activities;
photo safari (86%‐very appropriate), wild life observation (78 %‐very appropri‐
ate), traditional life tourism (78 %‐very appropriate), silk road tourism (70 %‐
appropriate) and religious tourism (66 %‐appropriate), safari tourism activities;
hiking and tracking (88 %‐very appropriate), jeep safari (68%‐appropriate), orni‐
thology (68%‐appropriate), nature sports; mountaineering (88 %‐very appropri‐
ate), cycling (77 %‐very appropriate), hang‐gliding (77 %‐very appropriate) and
flora tourism (80 %‐very appropriate), camp and caravan tourism (80 %‐very
appropriate), picnic (80 %‐very appropriate), cave and canyon tourism (79 %‐
very appropriate) and mountain pasture tourism (70%‐appropriate). At the end
of the study, it is emphasized that Kemaliye and nearby areas have considerable
alternative tourism potential and some suggestions are made accordingly.
Key words: Recreational Tourism Potential, Alternative Tourism Planning,
Visual Quality Assessment, Kemaliye

