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ÖNSÖZ

Günümüzde küreselleşmeye paralel olarak dünyada meydana gelen gelişmeler,

ekonomik sektörlerin rekabet güçlerini değişik biçimlerde etkilemekte, bazı sektörlerin

bütünüyle değişmelerine yol açarken bazılarında ise önemli farklıklar ortaya çıkmaktadır.

Ülkeler ve sektörler arasındaki rekabet savaşını hızlandıran bu gelişmeler, rekabet gücünün

korunabilmesi için yeni yöntem ve teknikler geliştirilmesi gereğini doğurmaktadır.

Yerel ve bölgesel gelişmeye yaptığı katkı dolayısıyla sosyo-ekonomik refahla olan

doğrudan bağlantısı, günümüzde turizmi kalkınma açısından yeni bir araç olarak gündeme

taşırken aynı zamanda turizm destinasyonu olan ülkeleri de dünyadaki gelişmeleri sürekli

izlemek suretiyle yeni talep ve eğilimlere göre yapılarını yenileme zorunluluğu ile karşı

karşıya bırakmaktadır.

Türkiye, bugün itibariyle turizmde dünya genelinde en çok turist kabul eden ülkeler

arasında yedinci sırada bulunmaktadır. Bu açıdan, turizm sektörünün ülkemizin en rekabetçi

ürünü olduğu bir gerçektir. Mevcut potansiyelimiz değerlendirildiğinde, Türkiye’nin

uluslararası platformda gerek nicelik, gerekse nitelik açısından daha üst sıraları hak ettiği

açıkça görülmektedir. Nitekim turizm alanındaki öncelikli hedefimiz dünya sıralamasında

ilk beşe yükselmektir. Bu süreçte, nitelikli, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir turizm

anlayışı; rekabet gücümüzü sürdürüp geliştirebilmek açısından büyük önem arz etmektedir.

Turizm sektöründe rekabet gücünü belirleyen unsurların günümüzde çeşitlenerek

arttığını gözlemekteyiz. Yakın geçmişe kadar turistik kaynakların kalitesi, çeşitliliği,

rakiplerden farklılığı, benzersizliği gibi unsurlar turizm ürünün niteliğini belirlerken;

günümüzde çevreye duyarlılık ve çevre sorunlarının çözümüne yönelik yaklaşımlar da

bugün nitelik boyutunun önemli bir parçası olarak karşımıza çıkmakta, destinasyonun

kendine has özelliklerinin korunması ve geliştirilmesi giderek önem kazanmaktadır. Bu

gelişmeler, turizm ürününün çekiciliğinin uzun dönemde devam etmesinin ve gerek ülkesel

gerek bölgesel kalkınma ve refaha katkı sağlayabilmesinin, ancak sürdürülebilir turizm

gelişmesi ile mümkün olduğu sonucunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Çevreye duyarlılık

ve sürdürülebilirlik, yakın gelecekte dünya turizm hareketlerindeki belirleyici unsurlar

arasında olacaktır. Bilgi iletişim ağları, sosyal medya gibi teknoloji yoğun unsurlar, dünya

turizminin öncelikli araçları haline gelmektedirler.

Bu verilerden elde edilen sonuç; uzun dönemde sürdürülebilir bir rekabet gücü için

turizm ürününün kitle turizminden alternatif alanlara da yönlendirilmesi gerektiğidir.

Görünen odur ki, çevresel düzenlemelerin ve bu alandaki müşteri tercihlerinin dikkate

alındığı çevre dostu bir turizm anlayışı, ürün çeşitliliği ve etkin kullanılan bilgi teknolojileri,

gelecekte turizm pazarından alınan payı belirleyecek unsurlardır.

Bu noktadan hareketle, Bakanlığımız, turizmin çeşitlendirilerek ülke geneline ve yılın

tamamına yayılması, alternatif turizm türlerinin güçlendirilmesi ve turizmden elde edilen

gelirlerin artırılması hedefleri çerçevesinde; coğrafi dağılım, mevsimsel dağılım ve ürün

çeşitliliğini esas alan bir politika yürütmektedir. 2023 yılında temel hedefimiz 50 milyon

turist ve 50 milyar dolar gelirdir.
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Turizm altyapısını geliştirmiş, yeni talepleri izleyen, gelişmelere uyum sağlayabilen,

teknolojiyi etkin şekilde kullanırken çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir anlayışla doğal ve

kültürel dokuyu koruyan bir turizm yaklaşımı, Türkiye’nin önümüzdeki dönemi hazırlıklı

şekilde karşılamasını sağlayacak ve uzun vadede sürdürülebilir kalkınmaya katkıda

bulunacaktır. Bu anlayışa verilecek her türlü bilimsel katkı, kuşkusuz son derece değerlidir.

Bu düşüncelerle, turizm sektöründe sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmeye yönelik

farklı görüş ve stratejilerin tartışıldığı bir platform oluşturmak üzere örnek bir işbirliği içinde

12. Ulusal Turizm Kongresi’nin organize edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor,

ülkemiz turizminin gelişimine katkıda bulunan benzer faaliyetlerin devamını diliyorum.

Ertuğrul GÜNAY

Kültür ve Turizm Bakanı
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ÖNSÖZ

Paydaşları için ‘değer üreten’ üniversite olarak gelişmek hedefiyle yola çıkmış bir

yükseköğretim kurumu olarak, 12.Ulusal Turizm Kongresi’ne ev sahipliği yapmanın ve

Kongre katılımcılarını yeşil Düzce’mizde, Karadeniz’in güzel ilçesi Akçakoca’mızda

ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Üniversitemizin bu girişimiyle, Ulusal Turizm Kongresi

ilk defa Karadeniz Bölgesinde yer alan bir üniversitede gerçekleşmektedir. Bu vesileyle;

katılımcıların ve konuklarımızın, Bölgemizin ve İlimizin kültür varlıklarıyla ve turizm

zenginlikleriyle ilgili bilgi ve deneyimlerinin zenginleşeceğiniumut ediyoruz.

Bilindiği gibi, turizm sektörü, cari açıkla ilgili olumlu etkisinin yanı sıra çok hızlı

büyüyen sektörlerden birisi olmasıyla ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. Sektör,

gelişmekte olan bölgelerin kalkınmasında hızlandırıcı etkisiyle bölgemiz için de büyük

önem teşkil etmektedir. Turizm, ekonomik faydalarının yanı sıra kültürler arası köprü görevi

görmesiyle dünya milletleri arasında kültürel kaynaşmayı da sağlamaktadır.Turizm

hareketlerine konu olan yerlerde altyapı ve üstyapı çalışmaları hız kazanmaktadır. Bu

bağlamda, turizm hareketlerinin bölgemize olan katkısı büyüktür. Düzce ilimiz, sahip

olduğu doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle kitle turizmi etkinliklerinin yanında

alternatifturizm etkinliklerininde gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Ulusal Turizm Kongresi, Dünyada ve Türkiye’de gerçekleşmekte olan yeni gelişmeler

ve eğilimler doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde turizmi geliştirmeye

yönelik politik, ekonomik ve işletmecilik konularının ortaya konulması, sorunlarının

belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulmasına katkı sağlanması amacıyla

gerçekleştirilmektedir. Kongre; özel sektörde ve kamuda yeni uygulamaların geliştirilmesini

sağlayacakve bu uygulamaların geçerliliğini tartışacak akademisyenleri bir araya getirerek

aralarındaki etkileşimi kolaylaştırmak ve akademisyenler ile uygulamacılar arasındaki iş

birliğini güçlendirmek için uygun bir zemin oluşturmaktadır.

12. Ulusal Turizm Kongresi; turizm sektöründe kısa, orta ve uzun vadede

sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmeye yönelik farklı fikir, görüş ve stratejilerin

tartışıldığı bir platform oluşturmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, üniversitemizin ev

sahipliğinde gerçekleştirilecek olan bu bilimsel toplantıda, ülkemizde bulunan doğal,

kültürel ve tarihi zenginliklerin turizm alanında sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamasında

nasıl daha etkin değerlendirilebileceği tartışılacaktır.

Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen, başta Yürütme Kurulu Başkanı Yrd. Doç.

Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ olmak üzere, tüm çalışma arkadaşlarıma, destek veren Kültür ve

Turizm Bakanlığı, Düzce Valiliği, TÜBİTAK, Akçakoca Belediyesi, Akçakoca

Kaymakamlığı, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası, Akçakoca Oteli ve Diapolis Oteli ve

ismini sayamadığım tüm kişi, kurum ve kuruluşlara Üniversitemizin tüm mensupları adına

teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU

Düzce Üniversitesi Rektörü
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SUNUŞ

12. Ulusal Turizm Kongresi’ni Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve

Otelcilik Yüksekokulu olarak gerçekleştirmenin kıvancı içerisindeyiz.

Kongrenin ana teması Türk Turizminde Sürdürülebilir Rekabet Avantajının Elde

Edilmesi olup; bu ana tema sürdürülebilir turizm, turizmde rekabet, destinasyon yönetimi,

destinasyon markalaşması vb. konuları kapsamaktadır.

Ülkemizin turizm sektöründe göstermiş olduğu büyüme geride bırakacağımız 2011

yılında da artarak devam etmektedir. Bu gelişimin sürekliliğinin sağlanmasında turizm

akademisyenleri olarak bizlerede çeşitli görevler düşmektedir.

Bu bağlamda 12. Ulusal Turizm Kongresi’nde sunulan bildirilerin, dünyada ve

Türkiye’de turizmi geliştirmeye yönelik politik, ekonomik ve sosyal alanlarda sorunların

belirlenmesine ve çözüm önerilerinin oluşturulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Ayrıca kongrenin, turizm alanında çalışma yapan akademisyenler arasındaki etkileşimin

artmasına ve akademisyenler ile uygulamacıların işbirliğinin güçlendirilmesine yaptığı katkı

bakımından faydalı olduğu kanaatindeyim.

Kongre kapsamında genç akademisyenlere yönelik olarak Uluslararası Dergilerde

Makale Yayınlatma Süreci Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştay kapsamında Adnan Menderes

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Atila Yüksel “Uluslararası Dergilerde Yayın Yapmak: Öneriler”

ve Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nazmi Kozak “Bilimsel Makale Yazımında Dil ve

Anlatım” konulu sunum yapmışlardır.

Kongre çalışmalarımıza katkıda bulunan değerli Bilim Kurulu Üyeler’ine, bildiri

gönderen tüm yazarlara, iş dünyasının yöneticilerine ve Düzenleme Kurulu Üyeleri’ne en

içten teşekkürlerimi sunarım.

Kongrenin düzenlenmesinde maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Düzce

Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu’na; kongre ile ilgili

giderlerin karşılanmasında destek veren sponsorlarımıza; düzenleme kurulu adına teşekkür

ederim.

12. Ulusal Turizm Kongresini en güzel şekilde gerçekleştirmeye yönelik tüm

çabalarımıza karşın, olası eksiklerimizin hoş görüleceğini umuyorum. 13. Ulusal Turizm

Kongresi’nde buluşmak üzere kogreye katılan ve katkıda bulunan herkese içtenlikle

teşekkür ederim.

Saygılarımla.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Öncü

12. Ulusal Turizm Kongresi

Yürütme Kurulu Başkanı
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REKABET MODELLERİ BAĞLAMINDA KÜLTÜREL BİR

DESTİNASYON OLARAK EDİRNE’NİN TURİZME

YÖNELİK REKABET AVANTAJININ

DEĞERLENDİRİLMESİ

Derman KÜÇÜKALTANTrakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi İİBF İşletme Bölümü

Bilge ÇAVUŞGİLTrakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi İİBF İşletme Bölümü

Özet

Bir turizm destinasyonunda turizmin sürdürülebilir gelişiminin korunabilinmesi için çeşitli turistik kaynak ve

çekiciliklerin bölgesel, ulusal veya uluslararası boyutlarda rekabet edilebilir olması gerekmektedir. Söz

konusu destinasyonun sahip olduğu doğal güzellikler, tarihi ve kültürel değerler, turistik ürünlerin fiyatları,

turistik işletmelerin hizmet kalitesi, altyapı vb. birçok faktör o destinasyonun rekabet avantajının

belirlenmesinde rol oynamaktadır. İlgili yazın incelendiğinde çeşitli akademisyenlerin bu faktörlere,

geliştirdikleri turizme yönelik rekabet avantajı modellerinde yer verdikleri görülmektedir. Bu bağlamda

çalışmada kültürel bir destinasyon olarak Edirne’nin turizme yönelik rekabet avantajının değerlendirilmesi

amacı ile Crouch ve Ritchie’nin (1999) Turizmin Kavramsal Rekabet Modeli ile Dwyer ve Kim’in (2003)

Bütünleştirilmiş Rekabet Modeli’den yararlanılmaktadır. Çalışmada bu modellerin ortaya çıkardığı ortak ve

farklı sonuçlar değerlendirilerek, elde edilen veriler ışığında kültürel bir destinasyon olarak Edirne’nin

sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlamasına yönelik çeşitli öneriler sunmak amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Edirne, Rekabet Avantajı, Rekabet Avantajı Modelleri

Giriş

Günümüzde küreselleşme ile birlikte birbirinden farklı sektörlerde ve iş kollarında faaliyet gösteren tüm

işletmeler, rakipleri karşısında avantaj sağlamak için ürün ve servislerinin kalitesini artırmak, maliyetleri

düşürmek, yeni pazar koşullarına uyum sağlamak ve hızla değişen müşteri beklentilerine cevap verebilmek

gibi birçok sorunla mücadele etmektedirler. Her geçen gün hızlı bir şekilde büyüyen turizm endüstrisi

içindeki işletmeler de bu konuda istisna olmamaktadırlar. Öte yandan turizm piyasasındaki rekabet sadece

işletmeler bazında kalmamakta turizm destinasyonları da benzer rekabet şartları içinde bulunmaktadırlar. Bu

bağlamda destinasyonların kendilerini ve rakiplerini analiz ederek, rekabet ve pazarlama stratejilerini

belirlemeleri gerekmektedir.

Bir turizm destinasyonu ziyaretçilerine o destinasyona özgü turistik kaynaklarını bir paket halinde sunmakta

ve bu turizm destinasyonunun başarısı ile rekabetçiliği paketin içindeki öğelerin turistik gücüne bağlı

olmaktadır (Cracolici ve Nijkamp, 2008). Bu kapsamda incelendiğinde kültür turizmi bağlamında “marka

kent” olma yolundaki Edime; sahip olduğu camileri, çarşıları, köprüleri, tarihi evleri ile kültürel mirasımıza

ait birçok unsuru bir arada bulundurmaktadır. Benzer şekilde Kakava Şenliği, Ciğer Festivali gibi çeşitli

etkinlikler ile dünyaca ünlü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne de ev sahipliği yapan Edirne somut olmayan

kültürel miras öğelerimizin farklı türlerini bir araya getiren bir şehirdir. Ayrıca, 92 yıl Osmanlı

İmparatorluğuna başkentlik yapmış olan Edirne ili genelinde Osmanlı-Türk kültürünü yansıtan 612 tarihi eser

bulunmaktadır. Bu eserlerden büyük bir bölümü sağlamlılığını korumakta olup halen kullanılmaktadır. Diğer

yandan, Türkiye’nin Avrupa’ya kara ve demiryolu ile bağlantısını sağlayan beş sınır kapısı bulunan Edirne

birçok sınır kentine göre turizm açısından çok daha önemli bir geçiş noktası konumundadır. Kültür ve Turizm

Bakanlığı’nın verilerine göre, 2010 yılında Edirne sınır kapılarından Türkiye’ye 2.476.098 yabancı ziyaretçi

giriş yapmıştır. Bu sayı ile Edirne ülkemize yabancı ziyaretçinin en fazla giriş yaptığı dördüncü il olmaktadır.

Türkiye’nin kültürel ve tarihi zenginliklerle sayılı şehirlerden biri olan Edirne için turizm önemli bir gelir ve

istihdam alanı olmaktadır. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı da geçtiğimiz yıllarda yayınladığı Turizm

Stratejisi 2023 eylem planında Edirne’yi kültür turizmi bağlamında “marka kent” olarak belirlemiştir
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(www.kultur.gov.tr). Bu bağlamda çalışmada kültürel bir destinasyon olarak Edirne’nin turizme yönelik

rekabet avantajının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Edirne turizmi iki farklı

destinasyon rekabetçiliği modeli ile incelenmektedir.

Rekabet Avantajı Kavramı ve Turizm İlişkisi

Rekabet ve Rekabet Avantajı Kavramları

Günümüzde rekabet kavramı sıklıkla kullanılmakla birlikte ülke, işletme, grup ya da bireysel açıdan amaç

farklılıkları nedeni ile çok çeşitli anlamların yüklendiği bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Kaya,

2011). Örneğin; Türk Dil Kurumu’nun (TDK) İktisat Terimleri Sözlünde rekabet kavramı, “herhangi bir

etkinlik alanında ayrı ayrı kişi ya da gruplar arasında sürdürülen üstün olma mücadelesi” olarak yer

almaktadır. Örgütler açısından incelendiğinde ise rekabet kavramı en basit ve genel anlamıyla, “aynı alıcıya

mal ve hizmet satmak isteyenler arasındaki mücadele” olarak tanımlanabilinir (Köroğlu, Biçici ve Sezer,

2011). Diğer bir deyişle örgütler arasındaki rekabet “işletmelerin hayatta kalmak için benzer işle uğrasan

örgütlerle yaptıkları yarış” şeklinde ifade edilebilmektedir (Güleş ve Bülbül, 2004). İlgili yazında rekabet

kavramının ülkeler bazında da ele alındığı görülmektedir. Bu kapsamdaki en önemli çalışma Michael E.

Porter’a ait olmaktadır. Porter, 1990 yılında yayınlanan Ulusların Rekabet Avantajı (The Competitive

Advantage of Nations) isimli kitabında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka Güney Kore,

İngiltere, İtalya, İsveç, İsviçre, Japonya ve Singapur’dan oluşan 10 ülkeyi incelemiş ve ülkelerin rekabetçi

yapısını açıklamak için çok kapsamlı kavramsal bir model geliştirmiştir. Elmas Modeli olarak bu modelde

rekabet gücünün belirleyicileri olarak saptanan dört ana unsura yer vermiştir. Bunlar; faktör koşulları, talep

koşulları, ilgili ve destekleyici sektörlerin durumu ve firma yapısı, stratejisi ve rekabet durumudur. Porter

elmas modeline, ulusal rekabet gücünü etkileyebilecek olan iki dışsal değişkeni daha eklemiştir. Bunlar ise

şans ve devletin rolü olmaktadır (Davies ve Ellis, 2000).

Dünyada sosyal, ekonomik ve politik birimler var oldukça rekabet kavramı araştırmacıların, örgütlerin ve

karar vericilerin ilgisini çekmeye devam etmektedir (Wilde ve Cox, 2008). Ancak, her ne kadar rekabet

kavramı, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri açısından önemli bir olgu olsa da tüm dünyada artan

küreselleşme ve hızla gelişen bilgi teknolojilerinin oluşturulduğu yeni küresel ekonomi ile rekabet kavramı

değişerek, yeni boyutlar kazanmaktadır. İşletmeler mevcudiyetlerini korumak ve etkinliklerini artırmak için

yeni arayışlara sürüklenmekte ayrıca işletmelerin hızla değişen müşteri beklentilerine rakiplerinden daha hızlı

cevap verebilmeleri gerekmektedir. De Bono’ya göre günümüzde işletmelerin amacı rekabetin ötesine geçip

rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü elde etmek olmalıdır (Kaya, 2011). Ayrıca yazara göre rekabetin temel

amacı, fiyatları düşük, kaliteyi yüksek tutarak tüketicilere yarar sağlamak iken, rekabet üstü olmak ise değer

ekonomisi temeline dayalı olarak, tüketicilerin kendileri için en anlamlı değeri seçebilmelerine olanak

sağlamaktadır (Tekin ve Çiçek, 2005). Bu bağlamda rekabet kavramının yetersizliği ile doğan boşluğun

rekabet üstünlüğü ya da rekabet avantajı kavramı ile giderilmeye çalışıldığı söylenebilinmektedir.

İlgili yazında rekabet avantajı kavramına yönelik en önemli çalışmalar Porter’a ait olmaktadır. Porter, bir

endüstri içindeki rekabetin beş güçten oluştuğu belirtmektedir. Bunlar; yeni girenlerin tehdidi, ikame malların

tehdidi, tedarikçilerin gücü, alıcıların gücü ve rekabetin yoğunluğudur. Porter, söz konusu bu beş rekabet

gücünün analizi ile bir işletmenin rakipleri ile maliyet liderliği ve ya farklılaştırma konularında rekabet

edebileceğini ve böylelikle üstün performans sağlayabileceğini belirtmektedir (Harris ve Ogbonna, 2001).

Porter’a göre rekabet avantajı; bir işletmenin alıcıları için yarattığı değerin bu değeri yaratmanın maliyetini

aşmaması ile gelişmektedir (Rechenthin, 2004). Ayrıca Porter’a göre rekabet avantajının uzun vadeli

olabilmesi için rekabet avantajının sürdürülebilirlik derecesi, rakipler tarafından kopyalanabilirliği ve transfer

edilip edilmeyeceği konularının da irdelenmesi gerekmektedir (Kılınç ve Taşgit, 2007). Diğer bir ifade ile bir

işletme rekabet ettiği firmalar tarafından uygulanamayacak bir değer yaratan strateji belirlerse rekabet

avantajı sağlamaktadır (Dehning ve Stratopoulos, 2002). Barney’e (1991) göre ise rekabet avantajı, sadece

mevcut rakipleri değil, gelecekte herhangi bir tarihte sektöre giremeye hazır potansiyel rakipleri de

kapsamaktadır.

Rekabet avantajı bir işletmenin üstün performans sağlayabilmesindeki temel etmen olmaktadır. İşletmelerde,

genel müdürler tarafından rekabet avantajının anatomisinin anlaşılması firmaların uzun vadeli başarıları ve

mevcudiyetleri açısından çok önemli olmaktadır (Ma, 1999). Rekabet avantajı, rakiplerin hareketlerinin

zamanla tahmin edilebilmesi ve endüstride var olan boşlukların firmanın kaynaklarıyla eşleştirilmesi ile

yaratılabilmektedir. Bu rekabet avantajı, rakipler boşluğu doldurmadığı veya dolduramaya yönelik

eylemlerde bulunmadığı sürece sürdürülebilinmektedir (Hoffman, 2000).
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Turizmde Rekabet Avantajı ve Destinasyon Rekabetçiliği

Bir turizm destinasyonunun dünya pazarındaki başarısı onun rekabetçi gücü ile bağlantılı olmakta ve turizm

destinasyon rekabetçiliği turizm akademisyenlerinin giderek artan bir ilgi duyduğu bir alan olmaktadır

(Enright ve Newton, 2004). Turizm destinasyon rekabetçiliği kavramı ilk olarak 1990’ların başlarında turizm

yazında yer almakta ve konu neredeyse 20 yıldır çeşitli araştırmalarda incelenmektedir. Yazında ilk

çalışmalar destinasyon imajı ve çekiciliğine ve ya Porter’ın Elmas modeline odaklanmıştır. Daha sonra

Crouch ve Ritchie (1993,1999, 2000) bu iki yöntemi birleştiren ve turizm rekabeti konusunda yapılan en

kapsamlı çalışma olarak kabul edilen modellerini geliştirmişlerdir (Zhang, Gu, Gu ve Zhang, 2011).

Turizm yazınında destinasyon rekabetçiliği birçok açıdan incelenmiştir. Bu çalışmaların bir kısım kavramı,

çevresel perspektiften incelemişlerdir. Örneğin, Hassan (2000) turizmde rekabetçilik veya destinasyon

rekabetçiliğini “bir destinasyonun rakiplerine göre pazar konumunu korur iken kaynaklarını sürdürülebilir

hale getirerek katma değer ürünler yaratabilme ve bu ürünleri bütünleştirme yeteneği” şeklinde

tanımlamaktadır. Poon’a göre ise bir destinasyonun rekabetçiliğini etkileyen dört anahtar etmen

bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; çevrenin birincil öncelik olması, turizmin lider sektör olması, pazarda

dağıtım kanallarının güçlendirilmesi ve turizmde dinamik bir özel sektörün varlığından oluşmaktadır (Crouch

ve Ritchie, 1999). Farklı çalışmalara da Go ve Govers (2000), destinasyon rekabetçiliğini; fiyat temelli

promsyonlar ve değer arttırıcı stratejiler ışığında, Pearce (1997) ise destinasyon değerlendirme teknik ve

yöntemlerini sistematik olarak analiz eden ve rekabet eden destinasyonların farklı niteliklerini karşılaştıran

planlama konseptinde ele almıştır (Ekin, 2004; Gomezelj ve Mihalic, 2008). Benzer şekilde Dwyer, Forsyth

ve Rao (2000) da, 19 farklı destinasyonu inceledikleri çalışmalarında turizm rekabetçiliğini döviz kuru

hareketliliğinden kaynaklanan fiyat farklılıkları ekseninde incelemişlerdir. Ayrıca, yazında destinasyon

rekabetçiliğini, pazarlama planlaması kavramı ile rekabetçilik geliştirme stratejileri ile birleştiren yazarlar da

bulunmaktadır (Chen, Chen ve Lee, 2011).

Görüldüğü üzere konu birçok yönden ele alınmış olsa da, bir destinasyon potansiyel turistleri çekebiliyor ve

memnun edebiliyor ise rekabetçi olduğu söylenebilinmektedir. Ayrıca destinasyon rekabetçiliğinin turist

sayıları ve harcamaları olarak yansıyan doğrudan bir etkisinin yanı sıra o destinasyondaki turizmle ilişkili

diğer endüstrilere de dolaylı bir etkisi de bulunmaktadır. Rekabetçi gücü yüksek bir destinasyonun uzun

dönemde vatandaşlarına en iyi refah koşullarını sağlaması gerektiği yazında yer alan ortak bir görüş

olmaktadır (Tsai, Song ve Wong, 2009).

Araştırmanın Yöntemi

Çalışmada rekabet modelleri çerçevesinde kültürel bir destinasyon olarak Edirne’nin turizme yönelik rekabet

avantajının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda ile Crouch ve Ritchie’nin Turizmin Kavramsal

Rekabet Modeli ile Dwyer ve Kim’in Bütünleştirilmiş Rekabet Modeli Edirne’ye yönelik bir yaklaşımla

değerlendirilmiştir.

Araştırma Alanı ve Kapsamı

Bir destinasyonun kültür ve tarihi potansiyeli turist akışı için temel ve güçlü bir çekicilik gücü sağlamaktadır.

Ayrıca, bir destinasyon turistlere diğerlerine göre günlük rutin yaşamlarının haricinde, kültürel ve tarihi

açıdan farklı ve eşsiz bir hizmet sunabiliyorsa, açıkça bir rekabet avantajına sahip olacaktır (Crouch ve

Ritchie, 1999). Bu bağlamda incelendiğinde 92 yıl Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmış olan Edirne,

sahip olduğu kültürel ve tarihi zenginlikleriyle ülkemizin sayılı şehirlerden biri olmaktadır. 2011 yılında

Dünya Kültür Mirası listesine dahil edilen Selimiye Camii’nin yanı sıra, özellikle Musevi vatandaşların

yoğun halde yaşamış olduğu Kaleiçi’nde Avrupa’nın en büyük havralarından biri, Kıyık’ta Bulgar Kilisesi

(Sv.Georgi), Uzunkaldırım’da Sv. Kontantin Elena Kilisesi, Kaleiçi’nde İtalyan Kilisesi ve Bahai Evi olmak

üzere Edirne değişik inançlara ait çok sayıda kutsal mekana sahiptir.

Bununla birlikte 650 yıldır gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri gibi etkinlikler, hem yerli hem de

yabancı ziyaretçiler için ilgi uyandırmaktadır. Köklü bir kültürel gelenek olan "Tarihi Kırkpınar Yağlı

Güreşleri", 2010 yılında UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak kabul

edilmiş ve uluslararası listeye alınmıştır. Bunun yanı sıra yağlı güreşlerin ayrılmaz bir parçası olan kıspet

yapımcılığını yaşatan ustalardan olan ve 43 yıldır sanatını aralıksız icra eden İrfan ŞAHİN ise "Yaşayan

İnsan Hazinesi" olarak ulusal envanter sistemine dahil edilmiştir (www.edirnekulturturizm.com).
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Şekil 1: T.Ü. Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’nin Yıllara Göre Ziyaretçi Dağılımı (1997–

2010)

Kaynak: http://www.trakya.edu.tr/anasayfa/?o=h&h_id=582 (Erişim Tarihi:01.11.2011)

Edirne’nin bir diğer önemli kültürel öğesi ise Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan ve 2004 yılında

Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Müze Ödülü alan II. Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesidir. Bu ödül

dünyanın en prestijli müzecilik ödüllerinden biridir. 2005 yılında ise Hırvatistan’da yapılan “Dünya Ödüllü

Müzeler Buluşması’nda” en iyi 2. sunum, 2008 yılında ise Almanya'da en iyi sunum ödülünü almıştır. Müze

Avrupa Kültür Mirası Birliği tarafından “Mükemmellik Kulübü’ne” kabul edilmiştir. (www.trakya.edu.tr).

Sağlık müzesi Edirne’de Selimiye Cami’nden sonra en çok ziyaret edilen ikinci mekân olmakta ve bu

bağlamda il turizmi açısından önemli bir çekicilik oluşturmaktadır. Kurulduğu 1997 yılında sadece 3200

kişinin gezdiği müze, 2007 yılına gelindiğinde 132.825 ziyaretçiyi ağırlamıştır. 2008 yılında müzeye ulaşan

köprülerin onarımda olması nedeniyle ziyaretçi sayısı 126.129’a düşmüş, 2009 yılında ise bir önceki yıla

oranla artış kaydederek 128.200 kişiye yükselmiştir (Şekil 1). 2010 yılında 147.362 kişi tarafından ziyaret

edilen müze, o güne kadarki en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşmıştır (www.trakya.edu.tr.). 2011 yılının ilk

dokuz ayında (Ocak—Eylül) ise Sağlık Müzesi’ni 167.633 kişi ziyaret etmiştir (www.edirnemuzesi.gov.tr).

Diğer yandan, Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin yaklaşık %40’nın İstanbul’a geldiği bilinmektedir. Bu

ziyaretçilerin çoğunun geliş amaçlarının “kültür” odaklı olduğu düşünüldüğünde ve Edirne’nin de İstanbul’a

olan fiziki yakınlığıyla kültürel turizm potansiyeli dikkate alındığında, Edirne’nin kültür turizmindeki yerini

kolayca görmek mümkündür.
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Edirne’de turizm işletme belgeli olarak 21 konaklama tesisi hizmet vermekte olup, bunların toplam oda sayısı

800, yatak sayısı da 1.604’tür. Yerel yönetim belgeli olarak da 28 konaklama tesisi hizmet vermektedir.

Bunların toplam oda sayısı 865, yatak sayısı 1.784’tür (www.edirne.gov.tr). Ayrıca, Edirne merkezde 2 adet

4 yıldızlı otelin inşaat çalışmaları devam etmektedir. Edirne’de turizm işletme ve belediye belgeli

tesislerdeki, 2005 yılından itibaren konaklamalara ait verilerin yer aldığı Tablo 1 ve Tablo 2 incelendiğinde

genel olarak tesislere giriş ve geceleme sayılarında bir artış eğilim olduğu görülmektedir. Turizm işletme ve

belediye belgeli tesislerde 2005-2010 yılları arasında toplam 1.208.397 kişi, 1.699.730 geceleme yapmıştır.

Bu süre zarfında ortalama kalış süresi 1,4 gece olmakta ve tesisler %30,1 oranında bir doluluk

göstermektedir. Benzer şekilde söz konusu yıllar arasında 1.208.397 ziyaretçi arasından sadece 100.458

kişinin yabancı ziyaretçi olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Edirne’yi ağırlıklı olarak yerli turistlerin tercih

ettikleri söylenebilir.

Tablo 3: Edirne’deki Çeşitli Turistik Değerler ve Özellikleri

Değerler Özellikleri

Selimiye Camii (1575)

Sultan II. Bayezid Külliyesi

(1488) -Sağlık Müzesi (1997)

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

Makedonya Saat Kulesi

Eski Cami (1414)

Muradiye Cami (1426)

Üç Şerefeli Cami (1447)

Edine Sarayı

Köprüler

Çarşılar

Rüstempaşa Kervansarayı

(1561)

Ekmekçizade Ahmet Paşa

Kervansarayı (1609)

Edirne Evleri

Kakava Şenlikleri ve

Uluslararası Hıdrellez

Festivali

Yöresel Yiyecekler

El sanatları ve Hediyelik

Eşyalar

Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinde biri olan cami, her yıl binlerce

insanı ibadet etmek ve üstün mimarisini gözlemlemek amacıyla çekmektedir.

Döneminin en önemli sağlık, sosyal, kültürel ve dini yapılarından biri olan Külliye

ile tematik tarzda düzenlenen müze çok sayıda ziyaretçinin ilgi odağı olmaktadır.

Edirne’nin en önemli simgelerinden biri olan etkinlik 650 yıldan beri aralıksız

devam etmekte ve tarihin en eski spor organizasyonu olarak kabul edilmektedir.

Edirne’nin geçmişten günümüze uzanan en eski yapılarından biri olmaktadır. Kule

ve çevresindeki diğer kalıntılara kazılarla ortaya çıkarılmış ve burada bir arkeoloji

parkı oluşturulmuştur.

Cami minberinin mermer işçiliği, özgün kalem işleri ve hat örnekleri ile dikkat

çekmektedir.Tabhaneli caminin duvarlarını kaplayan mavi-beyaz altıgen çiniler, Osmanlı

dönemindeki çini sanatının özgün örnekleri olarak, ülkemizdeki kültür varlıkları

içinde tektir.

Osmanlı mimarisinin normal gelişme çizgisini aşan bir sanat eseri olarak kabul

edilen cami, erken dönem Osmanlı sanatının önemli örneklerindendir.

Rus işgali sırasında yanıp kül olan sarayın ancak Adalet Kasrı, Cihannüma Kasrı,

Kasrı Hamamı ile mutfak ve giriş kapısı kalıntıları günümüze ulaşabilmiştir.

Meriç, Arda ve Tunca ırmaklarının buluştuğu Edirne’de çok sayıda tarihi köprüler

bulunmakta ve bunlar kentin tarihi kimliğini süslemektedirler.

Bedesten, Semiz Alipaşa ve Arasta tarihi kapalı çarşıları günümüzde Edirne’nin

tarihi olduğu kadar ticari yaşamının merkezleri konumundadırlar.

Restore edilerek otel haline getirilen kervansaray, 1980’de Ağa Han Mimarlık

Ödülü’nü almıştır.

Osmanlı mimarisi içine özgün bir yeri bulunana kervansaray 2008 yılında restore

edilerek, kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaya başlamıştır.

Özgün konut mimarisi ile öne çıkan Edirne evleri, ahşap-taş işçilikleri ve

süslemeleri ile kültürel zenginlik unsurları olmaktadırlar.

Her yıl 5 Mayıs’ta Romanların geleneksel etkinliği Kakava şenlikleri ve 6

Mayıs’ta da baharın karşılandığı Hıdrellez geniş katılımla ve coşkuyla

kutlanmaktadır.

Edine Peyniri, Ciğer Tava, Edirne Köftesi ve Badem Ezmesi yerli ve yabancı

turistlerin rağbet ettiği yöresel ürünler olmaktadırlar.

Aynalı süpürge, Meyve sabunu, Edirnekari kentin somut olmayan kültürel miras

unsurlarının en önemli unsurları arasında yer almaktadırlar.

Kaynak: “Marka Kent Ölçeğinde Edirne ve Yambol”, Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Projesi’nin

tanıtım kitapçığından derlenmiştir.

Tablo 3’te yer alan turistik değerlere Edirne’de 2011 yılında ilk defa düzenlenen Uluslararası Bando ve Ciğer

Festivali’ni de eklemek olasıdır.
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Crouch ve Ritchie’nin Turizmin Kavramsal Rekabet Modeli

Turizm destinasyon rekabetçiliği konusunda yapılan en kapsamlı çalışma olarak kabul edilen “Turizmin

Kavramsal Rekabet Modeli”, dört yıldan fazla bir sürede, birçok turizm paydaşı ile yapılan çeşitli görüşmeler

temel alınarak oluşturulmuştur. Destinasyon rekabetini kavramsal bir model geliştirerek açıklamaya çalışan

Crouch ve Ritchie destinasyon rekabetini etkileyen faktörleri dört temel grupta incelemektedir. Bunlar;

niteliksel belirleyenler, destinasyon yönetimi, temel kaynak ve çekiciler ile destek faktör ve kaynaklarıdır.

Yazarlar ayrıca bu modele destinasyon rekabetçiliğinin bu dört bileşenini etkileyen mikro ve makro rekabet

çevrelerini ile rekabetçi ve karşılaştırmalı üstünlük faktörlerini de eklemişlerdir (Crouch ve Ritchie, 1999).

Şekil 2’de model ayrıntılı bir şekilde görülmektedir. Modeli oluşturan bileşenler ve içerikler ise şu şekilde

özetlenebilinmektedir (Crouch ve Ritchie, 1999):

1. Niteliksel Belirleyenler: Yerleşim yeri, bağlılık, güvenlik ve maliyetten oluşsan ve modelin ilk bileşeni

olan niteliksel belirleyenler, destinasyon rekabetçiliğinin, ölçeğini, sınırını veya potansiyelini

tanımlayabilecek öğeleri etkilemesi nedeniyle “durumsal koşullar” olarak da adlandırılmaktadır. Söz

konusu bu nitelikler, modelin diğer üç bileşeninin etkisini filtreleyerek destinasyonun rekabetçi gücünü

yönetebilmekte, değiştirebilmekte ya da etkisini azaltabilmektedir. Niteliksel belirleyenler, turizm

talebini ve potansiyelini oluşturacak kadar önemli bir çatı oluşturmaktadır. Fakat bunları turizm

sektörünün tek başına kontrol etme ya da etkileme gücü bulunmamaktadır.

 Niteliksel belirleyenlerin ilki olan yerleşim yeri ile ifade edilmek istenen bir destinasyonun konumudur.

Bir destinasyonun fiziksel konumunun değişmesi mümkün olmadığı için burada önemli olan ve rekabet

gücünü etkileyen turist gönderen ülkelere yakınlığı ve ya bu ülkelere tarafından tercih edilmesi

durumudur.

 Bağlılık faktörü, destinasyonların birbirlerine rakip veya tamamlayıcı olma özelliklerini ifade etmektedir.

Bir destinasyonun diğer önemli turizm destinasyonları arasında bir durak noktası olması veya bir turizm

bölgesinde yaşanan olumsuz bir gelişmenin turistleri bu olumsuzlukların yaşandığı ülke veya bölgeden

farklı bir destinasyona kaydırması ile rekabet avantajının kaybedilmesi bağlılık unsuruna örnek

gösterebilinmektedir.

 Güvenlik faktörü de kritik bir niteliksel belirleyen olmaktadır. Turistlerin kafalarında gittikleri

destinasyona yönelik suç oranları, içme suyunun güvenliği, doğal afetler vb. konularda soru işaretleri

varsa, rekabet gücünü etkileyen diğer bileşenler turistler için önemini yitireceklerdir.

 Maliyet faktörü içerisinde yer alan ulaşım giderleri, döviz kuru oranları ve o destinasyondaki turistik mal

ve hizmetlerin fiyatları gibi birçok rekabet gücünü etkileyen önemli bir niteliksel belirleyen olmaktadır.

2. Destinasyon Yönetimi: Modelin ikinci ayağını oluşturan destinasyon yönetimi; temel kaynak ve

çekiciliklerin albenisini arttırma, destek faktör ve kaynaklarının kalite ve etkinliğini güçlendirme ile

niteliksel belirleyenlerdeki kısıtlamaları elimine etme faaliyetleri üzerine odaklanmaktadır.

 Destinasyon yönetimi faktörünü oluşturan ilk bileşen pazarlamadır. Pazarlama, çoğunlukla tutundurma

faaliyetleri üzerine odaklanmakla beraber, ürün geliştirme, destinasyona uygun fiyat politikası ve ürün

paketlemesi ile dağıtım kanallarına verilen önemi de içermektedir. Ayrıca destinasyona kazanç sağlarken

sürdürülebilirliğini de destekleyecek bir stratejik hedef pazar seçimi de bu faaliyet kapsamında

olmaktadır.

 Destinasyon yönetiminin hizmet bileşeni, sunulan hizmetin kalitesini yükseltecek ve ziyaretçilerin

toplam seyahat deneyimini kusursuz hale getirecek faaliyetleri kapsamaktadır.

 Enformasyon bileşeni, ziyaretçilerin gereksinimlerini belirlemek için istenilen bilgi ile etkili ürün

gelişiminin sağlanması için gerekli olan bilginin yöneticilere temin edilmesidir. Ayrıca bu bileşen

içerisinde endüstri performansının takibi ve ziyaretçi memnuniyetinin düzenli kontrolünü de

bulunmaktadır.

 Organizasyon bileşeni, Destinasyon Yönetim Örgütleri’ni ifade etmektedir. Burada belirtilmek istenen

destinasyonda sadece pazarlama odaklı değil tüm açılardan refahından sorumlu bir yönetim anlayışıdır.

 Destinasyon yönetiminin altıncı ve son bileşeni olan kaynak yönetimi, destinasyonu yaratan kaynaklara

karşı koruyucu bir anlayışını içermektedir. Bu felsefe; ekonomik, sosyal ve ekolojik kaynakların

ekonomik rekabetçiliğinden ziyade sürdürülebilir rekabetçiliğine önem vermektedir.

3. Temel Kaynak ve Çekicilikler: Modelin bu bileşeni, destinasyon çekiciliğindeki önemli faktörleri

açıklamaktadır. Bu faktörler, bir destinasyona olan ziyaretin esas nedeni olan motivasyon unsurlarıdır.

Her ne kadar diğer bileşenlerde başarı ve verimlilik açısından önemli olsalar da bir destinasyonun

diğerine göre tercih edilmesini temel kaynak ve çekicilikler belirlemektedirler. Bu faktörler; fizyografi,

kültür-tarih, pazar ilişkileri, değişik aktiviteler, özel olaylar ve turizm üstyapısından oluşan altı

kategoriye ayrılmaktadırlar.
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 Bir destinasyona ziyaretin niteliksel bir belirleyeni olan fizyografi, o destinasyonun iklimi, doğal

güzellikleri ve çevresel yapısını içermekte ve destinasyonun ziyaret edilme ve oradan zevk alma nedenini

oluşturmaktadır. Söz konusu destinasyonun doğal estetik ve görsel yapısı olan fizyografi üzerinde

destinasyon yöneticilerini herhangi bir kontrolü söz konusu olamamaktadır.

 Bir destinasyonun kültür ve tarihi, destinasyon çekiciliğinde ikinci bileşeni oluşturmaktadır. Bu bileşen

destinasyon yöneticileri tarafından fizyografiye göre daha kolay şekillendirilebilen bir unsur olarak

görülmektedir. Giderek homojenleşen bir Dünyada, destinasyonlarda birbirine benzer görünmektedir. Bu

bağlamda, bir destinasyon turistlere diğerlerine göre günlük rutin yaşamlarının haricinde, kültürel ve

tarihi açıdan farklı ve eşsiz bir hizmet sunabiliyorsa, açıkça bir rekabet avantajına sahip olacaktır.

 Pazar ilişkileri, zamanla gelişen göç hareketleri nedeniyle değişim gösteren etnik yapılar sonucu, bir

destinasyona sistematik ve önceden tahmin edilebilen seyahat akışının oluşmasında en güçlü ve belki de

en kalıcı bağlantıları oluşturmaktadır. Benzer şekilde, akraba ve arkadaş ziyaretleri, destinasyonlar

arasındaki turist akışının en temel ve eski nedenlerinden biri olmakta ve ekonomik kalkınmanın diğer

formlarının gelişmesine de katkı sağlamaktadır.

 Bir turizm destinasyonundaki değişik aktiviteler, en önemli destinasyon çekiciliklerinden birini

oluşturmakta ve bu aktiviteler üzerinde destinasyon yöneticilerinin güçlü bir etkisi ve kontrolü

bulunmaktadır. Fizyografi ve kültürün bir destinasyonun temel öğeleri olsa da yaratıcılık ve girişimcilik

bağlamında geliştirilecek aktivitelerin söz konusu destinasyona büyük rekabet avantaj sağlayacaktır.

Örneğin kültürel unsurları ile güçlü bir destinasyon, kültürel temelli aktiviteler düzenleyerek destinasyon

çekiciliğini kuvvetlendirebilecektir.

 Özel etkinlikler, hem ziyaretçilerin hem de bölge insanın katıldığı, büyük ilgi uyandıran faaliyetler

bütünüdür. Özel olaylar, yerel festivallerden olimpiyat oyunlarına kadar uzanan bir çapta

olabilmektedirler. Özel olaylar, aktivitelerin bir uzantısı olarak görülmekte ve destinasyon yönetiminin

kontrolü içinde olmaktadırlar.

 Temel kaynak ve çekiciliklerin son bileşenini oluşturan turizm üstyapısı ile ifade edilmek istenen ise

turizm sektörünü oluşturan konaklama, yeme-içme, ulaşım ve diğer ana çekicilerdir.

4. Destek Faktör ve Kaynaklar: Temel kaynak ve çekiciler, turistler için esas çekici ve motive edici

özellikler içermesine karşın; başarılı bir turizm sektörünün oluşturulabilmesi, destek faktör ve

kaynaklarının varlığı ile mümkün olmaktadır.

 Söz konusu bu faktörlerden en önemli bir tanesi destinasyonun genel altyapısıdır. Yerel ulaşım

hizmetlerinin çeşitliliği ve kalitesi, güvenilir su kaynakları, genel sıhhî koşullar ve haberleşme sistemleri

vb. bu kapsama girmektedirler.

 Eğitim ve araştırma enstitüleri, bilgi ve sermaye kaynakları finansal kurumlar gibi kamu hizmetleri ise

kolaylaştırıcı kaynaklar içine girmekte ve diğer bir bileşen olmaktadırlar.

 Yaratıcılık-girişimcilik bileşeni ise destinasyon rekabetçiliğine çok çeşitli yollarla hizmet etmektedir. Bu

ruh aslında ulusal rekabet gücünün önemli bir belirleyeni olmaktadır.

 Bir destinasyonun ulaşılabilirliği ise onun fiziksel konumunda çok sahip olduğu turistik çekiciliklere

erişim kolaylığını ifade etmektedir.

5. Küresel (makro) ve Rekabetçi (mikro) Çevre: Destinasyonun rekabetçi (mikro) çevresi, rekabet

arenasının en belirgin elemanlarından oluşmaktadır. Turizm sisteminin tüm bileşenlerinden oluşan

rekabetçi çevre içerisinde tur operatörleri, seyahat acenteleri, turizm pazarları, diğer rakip destinasyonlar

ile birlikte, o destinasyondaki yerli halk veya turizm ve konaklama endüstrisinde çalışanlar gibi tüm

paydaşlar yer almaktadır. Küresel (makro) çevre ise; turizmi rekabetini etkileyen tüm küresel güçlerdir.

6. Karşılaştırmalı ve Rekabetçi Üstünlükler: Doğal veya yaratılmış olsun bir destinasyona ait mevcut

turizm kaynakları karşılaştırmalı üstünlüğünü, bu kaynakların uzun dönemde etkin bir şekilde kullanımı

ise rekabetçi üstünlüğü oluşturmaktadır. Yazarlar destinasyonun gelişen rekabet gücünün

destinasyondaki yerel halkın yaşam kalitesinde sürdürülebilir bir gelişim sağlamasında öncü olması

gerektiğini belirtmektedirler.
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Dwyer ve Kim’in Bütünleştirilmiş Rekabet Modeli

Dwyer ve Kim tarafından geliştirilen Bütünleşik Rekabetçi Model, turizm sektörleri ve ülkeleri arasında

karşılaştırma yapabilmek amacıyla turizm araştırmacılarının daha önce bu konuyla ilgili yapmış oldukları

çalışmalardan yararlanarak, rekabet gücüne etki eden faktörlerin neler olduğunun belirlenmesine yöneliktir.

Kore ve Avustralya turizm sektörlerinin temel alındığı modelde asıl amaç turizm destinasyonlarının güçlü ve

zayıf yönlerinin belirlenerek turizm endüstrisine ve hükümetlere bu konuda ışık tutmaktır. Yazarlar bu

çalışmada Porter’ın ülke ve firma rekabetinin temel unsurları belirleyen modeli ile Crouch ve Ritchie’nin

destinasyon rekabetçiliğini modelinde yer alan faktörleri kombine etmektedirler. Bütünleştirilmiş rekabet

modeli; doğal-miras ve geliştirilmiş kaynaklar, destekleyici kaynaklar, destinasyon yönetimi, durumsal

koşullar, talep koşulları, destinasyon rekabetçiliği ve sosyo-ekonomik refahtan oluşan altı faktörden

oluşmaktadır (Dwyer ve Kim, 2003).

Şekil 3’de modelin yapısı görülmektedir. Modeli oluşturan altı faktör ve bileşenleri aşağıda

detaylandırılmaktadır (Dwyer ve Kim, 2003):

1. Doğal-miras ve geliştirilmiş kaynaklar: Bir destinasyondaki farklı kaynakların farklı çekicilikleri

bulunmakta ve bunlar farklı turist tiplerine cazip gelmektedirler. Turistik güdüler çeşitli şekillerde

sınıflandırılmakta ve bir destinasyondaki kaynaklar farklı turizm tipleri için birer “çekim unsuru”

olmaktadırlar. Bir destinasyondaki kaynaklar temelde doğal-miras ve geliştirilmiş (yaratılmış) kaynaklar

olarak ikiye gruba ayrılmaktadır.

 Doğal-miras kaynaklar içerisine destinasyonun turizm için elverişli iklim yapısı, temizliği ve hijyeni,

doğal harikaları, flora ve faunası, bozulmamış doğası ile ulusal parkları ve çevresel rezervleri

bulunmaktadır. Bununla beraber kültür ve miras bağlamında tarihi/kalıntı eserler ve müzeler, sanatsal ve

mimari özellikli yapılar, geleneksel sanatlar, yemek kültürünün çeşitliliği gibi faktörlerde yer

almaktadırlar.

 Geliştirilmiş (yaratılmış) kaynaklar ise konaklama tesislerinin kalitesi çeşitliliği, havaalanlarının ve

ulaşım sisteminin yapısı, turist rehberliği ve bilgi danışma, doğal alanlara ziyaretçilerin erişebilirliği,

kongre ve sergi alanlarının kapasiteleri ve kaliteleri ile yiyecek hizmetlerinin kalitesi ve çekiciliğinden

oluşan turizm altyapısı; su, doğa, macera, rekreasyon ve spor bazlı aktivitelerin çeşitliliği; özel etkinlikler

ve festivaller; gece hayatı, temalı parklar gibi eğlence imkanları ile alışveriş yapılabilecek mekanların

çeşitliliği ve kalitesinden oluşmaktadır.

2. Destekleyici kaynaklar: Destekleyici kaynaklar, bir destinasyondaki turizm altyapısını belirleyen

ziyaretçilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik altyapı, turistlere hizmet veren medikal mekânlar, döviz

büroları, haberleşme sistemleri, turistlerin güvenliği, yerel ulaşım sistemleri, elektrik temini ile atık

yönetimi; ziyaretçilerin memnuniyetini sağlayan hizmet kalitesi; o destinasyona direkt uçuşların olması,

vize uygulamaları gibi destinasyonun ulaşılabilirlik durumu; yerli halkın turistlere karşı dostane tutumu,

aralarındaki iletişim vb. misafirperverlik ile turistlerin orijin pazarı ile destinasyon arasındaki etnik, dini,

ticari pazar ilişkilerinden meydana gelmektedir.

3. Destinasyon yönetimi: Destinasyon rekabetçiliği üzerinde potansiyel etkisi olan beş adet destinasyon

yönetimi bileşeni bulunmaktadır. Bunlar; destinasyon pazarlama yönetimi, destinayon planlaması ve

gelişimi, destinasyon yönetim örgütleri, insan kaynakları gelişimi ve çevresel yönetimdir.

 Yazarlar bu başlık altında destinasyondaki Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK), hem kamu hem de özel

turizm örgütleri ile koordinasyonunu üzerinde durmuşlardır. Benzer şekilde STK’ların destinasyon

pazarlaması faaliyetlerinde efektif bir rol oynamaları gereğini belirtmişlerdir.

 Yine destinasyonun turizm planlamasının uzun vadeli bir vizyon çerçevesinde geliştirilmesini belirterek,

bu vizyonun destinasyondaki tüm turizm paydaşlarının değerlerini yansıtması gerektiğini eklemişlerdir.

 İnsan kaynakları gelişimi bileşeni içerisinde ise turizm ve konaklama eğitiminin çeşitliliği ve kalitesi ile

bu eğitime kamu ve özel sektörün desteğinin önemi yer almaktadır.

 Son bileşen olan çevresel yönetim ile destinasyondaki sürdürülebilir turizm gelişiminin önemi ile kamu

ve özel sektörün bu gelişim konusundaki farkındalığı, doğal ve kültürel mirası korumaya yönelik

yönetmelik ve kanunların varlığı ve turizmin çevresel etkilerini araştırılması ve kontrolü ifade

edilmektedir.

4. Durumsal koşullar: Durumsal koşullar faktörü içersinde bir destinasyonun hem faaliyetlerini sürdürdüğü

kendi endüstri çevresi hem de ona uzak çevre yer almaktadır. Bu faktörün bileşenleri sırasıyla;

destinasyonun konumu, rekabetçi (mikro) çevre, küresel (makro) çevre, fiyat rekabetçiliği ile emniyet
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güvenlik unsurlarıdır. Durumsal koşullar, destinasyon rekabetçiliğini kuvvetlendirme veya indirgeme

etkisine sahiptirler.

 Destinasyonunun algılanan “egzotikliği”, diğer destinasyonlara olan coğrafi uzaklığı, ana turist gönderen

ülkelere seyahat süresi açısından mesafesi destinasyonun konumu bileşenini oluşturmaktadır.

 Rekabetçi (mikro) çevre bileşeninde, destinasyonda yer alan turizm firma ve örgütlerinin kapasiteleri,

kendi aralarındaki iş biriliği, rekabet ilişkisi, bunların diğer sektörlerle ilişkisi, etik davranışları,

teknolojiden faydalanma oranları benzeri etmenler bulunmaktadır.

 Küresel (makro) çevre bileşeninde ise turist orijini pazarların ekonomik koşulları, sosyo-kültürel çevre,

dünyadaki politik istikrar vb. öğeler yer almaktadır.

 Fiyat rekabetçiliği; döviz kurları, konaklama fiyatları, ulaşım fiyatları, paket tur fiyatları,

destinasyondaki paranın değeri ve rakip destinasyonlar arasındaki fiyat benzerliklerini kapsayan geniş bir

bileşen olmaktadır.

 Son olarak turizm destinasyonunun emniyeti ve güvenliği rekabet gücünü etkileyen bir unsur olmaktadır.
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5. Talep koşulları: Genel olarak firma ve ülke rekabeti ile ilgili yazında literatür arzla ilgili öğeler üzerine

yoğunlaşmaktadır. Ancak destinasyon rekabetçiliği açısından talep faktörleri önemli bir belirleyici

olmaktadırlar. Diğer bir ifade ile bir destinasyonun turistler açısından rekabetçi olup olmadığı turistlerin

seyahat güdülerine dayanmaktadır. Modelde yer alan talep koşullarını oluşturan üç bileşen

bulunmaktadır. Bunlar: destinasyonun tanınmışlığı-bilinirliği, destinasyonun algısı- imajı ve turist

tercihleridir.

 Destinasyonun tanınmışlığı başta pazarlama çalışmaları olmak üzere çok çeşitli şekillerde

yaratılabilinmektedir.

 Diğer yandan destinasyonun imajı, ziyaretçilerin algısını ve ziyaret edilirliği etkileyecektir.

 Turist tercihleri ile destinasyondaki sunulan ürünlerin algısı arasındaki uyum da destinasyona olan

gerçek ziyaret edilirliği etkilemektedir. Dolayısıyla bu üç özellik, bir bütün olarak rekabetçi üstünlüğün

oluşmasına katkı sağlamaktadır (Bahar, 2004).

6. Destinasyon rekabetçiliği ve sosyo-ekonomik refah: Bütünleştirilmiş rekabet modelinde son faktör olan

destinasyon rekabetinin, rekabet gücünün diğer faktörleri ile geriye, yerel halk için sosyo-ekonomik

refahın oluşması ile de ileriye dönük bir bağı bulunmaktadır. Destinasyon rekabetinin çeşitli göstergeleri

vardır. Bunlar arasında; ziyaretçi sayısı ve yaptıkları harcamalara yönelik istatistikler, turizm sektörünün

verimliliği ve istihdam yaratması gibi turizmin ekonomiye olan katkısı, turizm yatırımları, bütçe içinde

turizme ayrılan pay oranı gibi hükümetin sektöre olan desteği ile fiyat rekabetçiliği endeksleri

bulunmaktadır. Genel olarak hayat şartlarındaki kalitenin artması ile ekonomik büyüme ve kişi başına

düşen gelir ise sosyo-ekonomik refahın göstergeleri olmaktadırlar.

Araştırmanın Bulguları

Araştırmada kullanılan modeller açısından incelendiğinde kültürel bir destinasyon olarak Edirne’nin turizme

yönelik çeşitli rekabet avantajları bulunduğu görülmektedir. Araştırma bulguları Edirne’nin rekabet

üstünlüklerinin değerlendirilmesinde yararlanılan modellerin birçok ortak noktada kesiştiğini göstermektedir.

Her iki model bir bütün olarak değerlendirildiğinde söz konusu modellerin Edirne’deki kültür turizmine

yönelik yansımaları şu şekilde sıralanabilir:

 Bir destinasyonun ziyaret edilmesindeki başlıca ve en önemli neden, “çekim faktörleri” olarak da

adlandırılan ve o destinasyonun doğal, tarihsel, kültürel ve rekreatif açıdan sahip olduğu kaynakların

turistlerin seyahat etme güdüleri ile uyuşmasıdır. Bu bağlamda incelendiğinde Edirne’nin sahip olduğu

(Selimiye Camii, Kırkpınar Yağlı Güreşleri vb.) temel (doğal-miras) kaynakların kültür turizmi açısından

bir rekabet avantajı sağladığı kolaylıkla söylenebilinmektedir.

 Edirne, destinasyon konumu (yerleşim yeri) ve ulaşılabilirliği açısından incelendiğinde ise öncelikle

Türkiye’nin en önemli kültürel turistik çekim merkezlerinden biri olan İstanbul’a fiziki yakınlığıyla (220

km.-karayolu ile yaklaşık 2 saat) ve benzer şekilde Bulgaristan ve Yunanistan gibi iki Avrupa Birliği

ülkesine yakınlığı ile hem Yunanistan, Bulgaristan’dan, hem de yakın illerden günübirlik dahi olsa

ziyaretçileri çekerek önemli bir rekabet avantajına sahip olmaktadır

 Avrupa Birliği ülkelerine döviz kurundan kaynaklanan ve bu ülkeler lehine oluşan fiyat avantajı ile

alışveriş amaçlı birçok yabancı ziyaretçini Edirne’ye gelmektedir. Bu ziyaretçilere yönelik

gerçekleştirilen araştırmalarda ziyaretçilerin alışveriş amaçlı Edirne’ye gelişlerine Edirne’nin kültürel ve

tarihi zenginliklerinin de önemli bir payı olduğu görülmektedir. Bu bilgiler ışığında Edirne’nin sahip

olduğu kültürel çekiciliklerin ve alışveriş imkânlarının bir bütün olarak kentin rekabet gününe olumlu

katkı yaptığı söylenebilir.

 Bu olumlu göstergeler yanında sahip olduğu turistik altyapı açısından değerlendirildiğinde ise bulunan

konaklama alanları bugünkü yatak sayısı ile yeterli olmaması, teknik anlamda eksikliklerin bulunması,

kalifiye personel eksikliği ve hizmet kalitesinin yetersizliği Edirne açısından önemli bir engel yaratmakta

ve rekabet gücünü olumsuz bir şekilde etkilemektedir.

 Edirne’nin bir turizm destinasyonu olarak yönetimi ele alındığında kentte var olan hem somut hem de

somut olmayan kültürel çekiciliklerin tanıtılması, pazarlanması ve uzun vadeli bir vizyon çerçevesinde

turizm planlamasının yapılmasında gerek kamu gerekse özel turizm kuruluşları açısından eksiklikler

olduğu gözlemlenmektedir. Söz konusu bu durum rekabet gücünü olumsuz bir şekilde etkilemektedir.

Diğer yandan Edirne’de 2001 yılında faaliyete giren Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile

2006-2007 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayan ve 2011 yılında ilk mezunlarını veren Uygulamalı

Bilimler Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, kentin nitelikli ve turizm eğitimi almış

personel eksikliklerinin giderilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu gelişmeler rekabet gücünün

önemli bir bileşeni olan insan kaynaklarının gelişimine olumlu katkılar yapacağı düşünülmektedir.
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 Edirne halkının turistlere ve turizme bakış açıları da kentin rekabet gücünü olumlu yönde etkilemektedir.

Edirne’nin tarihi geçmişi, dört farklı dine mensup insanların bir arada yaşamış olması, coğrafi konumu

nedeni ile yabancı ziyaretçilerin alışveriş veya gezi amaçlı kente gelmeleri Edirne halkının turistlere karşı

hoşgörülü ve misafirperver bir tutum sergilemelerinde büyük rol oynamaktadır. Benzer şekilde

Edirne’deki suç oranlarının düşüklüğü, turistlerin emniyeti ve güvenliği açısından değerlendirildiğinde

rekabet gücünü olumlu etkilemektedir.

Çalışmada ele alınan iki farklı rekabet modeli temel olarak bir bütünlük göstermekle birlikte Dwyer ve Kim

tarafından geliştirilen Bütünleşik Rekabetçi Model de talep koşullar başlığı altında incelen bileşenler

modellerin sonuçları arasındaki tek büyük farklılığı oluşturmaktadır. Bu bağlamda söz konusu modelin talep

koşulları ayağının Edirne’deki kültür turizmine yönelik yansımaları ise şu şekilde açıklanabilir:

 Ekonomin hareket noktasını bilindiği gibi talep faktörü oluşturmaktadır. Çünkü satılamayan hiçbir malın

veya hizmetin üretiminin yapılmayacağı mutlaktır. Bu bağlamda bir destinasyonun sahip olduğu arz

kaynak ve çekicilikleri kadar, onları yönelen ziyaretçi potansiyeli de önem taşımaktadır. Diğer bir

ifadeyle bir destinasyonun rekabet gücünü turistlerin tercihleri de etkilemektedir.

 Günümüzde kültür turizminin en çok gelir getiren ve en zengin kesime hitap eden bir turizm türü olduğu

düşünüldüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıllarda yayınladığı Turizm Stratejisi 2023

eylem planında Edirne’yi kültür turizmi bağlamında “marka kent” olarak belirlemiş olması Edirne’ye

önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Edirne, sahip olduğu kültürel çekiciliklerin yarattığı “Kültür

Kenti” imajı ile kültürel güdülerle hareket eden ziyaretçiler açısından önemli bir destinasyon olacak ve

bu imajın tanınırlığının artırılması ile rekabet gücü olumlu etkilenecektir.

Sonuç ve Öneriler

Araştırmanın bulguları incelendiğinde, modeller kapsamında elde edilen bilgiler ışığında Edirne’deki kültür

turizmine yönelik rekabet avantajının güçlendirilmesi amacıyla aşağıdaki önerileriler sıralanmaktadır:



 Hem somut hem de somut olmayan kültürel çekiciliklerin bir arada toplandığı Edirne’de turizm

destinasyon rekabet üstünlüğünün arttırılması için mevcut tanıtım ve pazarlama çalışmalarının

kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda her iki rekabet modelinin üzerinde önemle

durduğu bir unsur olan Destinasyon Yönetim Organizasyon’larını bir örneğinin Edirne’de hayata

geçirilmesi gerekmektedir. Oluşturulacak organizasyonda gerek turizm akademisyenlerin gerekse kamu

ve özel sektör temsilcilerinin yer alması önem arz etmektedir. Böylelikle hükümet ve endüstri arasındaki

işbirliği ve koordinasyon gelişerek, Edirne’nin turizm tanıtım politikasındaki eksikler tamamlanabilinir.

Ayrıca, bu organizasyon kültür turizmi odaklı çalışan çeşitli seyahat acenteleri ile iletişime geçerek

gerekirse bu acentelerin yetkililerini Edirne’ye davet ederek, bölgeye günübirlik veya konaklamalı kültür

turların sayılarının çoğaltılmasını sağlamalıdır. Destinasyon Yönetim Organizasyonu, ulusal ve

uluslararası çapta Edirne’nin bir kültür marka kenti olabilmesi için gerekli faaliyetlere fon oluşturma,

bunları organize etme ve denetleme görevlerini üstlenen bağımsız bir yapıda oluşturmalıdır. Bu

merkezin, Edirne’deki tüm kamu ve özel sektör temsilcileriyle STK’lar arasında adeta bir köprü misyonu

üstlenmesi düşünülebilir.

Edirne’de mevcut konaklama tesislerinin yıllık ortalama %30 civarında bir dolulukla çalıştığı bilinmekle

beraber il merkezinde hali hazırda iki dört yıldızlı otel inşaatı devam etmektir. Bu durum konaklama

tesislerinin sayısının arttırılmasından çok buralarda sunulan hizmetin kalitesini arttırılması gerekliliğini

göstermektedir. Diğer yandan ilde bir havaalanının bulunmaması ve şehir içi ulaşımının sadece

minibüslerle sınırlı kalması önemli bir handikap yaratmaktadır. Yine üç nehrin buluştuğu Edirne’de,

nehirlerin etrafındaki rekreatif alanların yetersizliği ile su, doğa veya macera temelli aktivitelerin

yapılmaması Edirne’nin kültürel turizm çekiciliklerinin farklı faaliyetler ile desteklenmemesine neden

olmaktadır. Bu bağlamda Edirne’nin kültürel çekiciliklerine ek fayda yaratacak turistik ürünlerin

sayılarının ve çeşitliliğinin zenginleştirilmesi, bu sayede bir paket olarak Edirne turizminin genişletilmesi

ile yıllık 1,4 gece olan ortalama konaklama süresinin uzatılması sağlanmalıdır. Böylece turizmin

Edirne’ye yaptığı ekonomik faydalar çoğaltılarak yerel halkın refah seviyesinin yükseltilebilinir.

 Araştırma kapsamında Edirne’nin en önemli kültürel çekiciliklerini oluşturan Selimiye Camii ile Tarihi

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ziyaretçi sayıları ve bu ziyaretçilerin yaptıkları harcamalar gibi çeşitli

verileri tespit etmek amacıyla yeterli istatistiki bilgilere sahip olunmaması önemli bir eksikliktir. Çünkü

sözkonusu veriler her iki modelde destinasyon rekabetçiliğinin sağlıklı tespiti açısından önemli

göstergelerdendir. Dolayısıyla turizm envanterine ilgili sağlıklı bir veri akışı Edirne’nin rekabet

avantajının arttırılması açısından önem taşımaktadır.
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Sonuç olarak sahip olduğu kültürel-miras öğeleri ile ülkemizde kültür turizmi bakımından önemli bir marka

değeri taşıyan Edirne’nin rekabet avantajının iki farklı destinasyon rekabet modeliyle incelendiği çalışmada

Edirne’nin turizm destinasyon rekabetçiliği açısından zayıf ve güçlü yönleri tespit edilmiştir. Bu bağlamda

çalışma Edirne turizminin geleceğine ışık tutmak amacıyla mevcut koşulların bir fotoğrafını çekmiştir. Ancak

araştırma kapsamının sadece Edirne merkeziyle sınırlı kalması ve Edirne’nin rekabet gücünün yalnızca

kültürel turizm bağlamında ele alınması çalışma açısından bir sınırlılık oluşturmaktadır. Konu ile ilgili

gelecekteki çalışmalara Edirne il merkezinin yanı sıra ilçelerinin de eklenerek diğer turizm türleri açısından

da rekabet gücünün araştırılması, ulusal ve uluslararası araştırmacılara rahatlıkla önerilebilir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE REKABET AVANTAJISAĞLAMADA TURİZM İŞLETMELERİNİN YEŞİL ÜRÜN

UYGULAMALARI
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Özet

Turizm endüstrisinde de çevre çok önemli bir unsur olduğundan, turizm işletmelerinin çevreye duyarsız

kalması beklenemez. Çevre kirliliği, doğal hayatın zarar görmesi, tüketici eğilimleri, rekabet baskısı,

devletlerin yasal yaptırımları gibi nedenlerle, pek çok turizm işletmesi ‘çevre duyarlılığı’ nı dikkate alarak

yeşil pazarlama anlayışını benimsemeye başlamakla birlikte, henüz bu anlayışın yeterli düzeyde olmadığı

görülmektedir.

Söz konusu anlayışa paralel olarak, yeşil pazarlama anlayışının fonksiyonlarından biri olan yeşil ürün

uygulamalarının da ülkemizde henüz yeteri kadar gerçekleştirilmediğini söyleyebiliriz. Öyle ki, Turizm

Bakanlığı’ nın vermiş olduğu yeşil yıldız sertifikasına sahip yalnızca onbir konaklama işletmesi

bulunmaktadır.

Yapılan bu çalışmada, sektördeki yeşil ürün uygulamalarının yetersizliği dikkate alınarak dünyadan örnekler

verilmekte, bu konuda ne tür adımların atılabileceği ve bu uygulamaların, turizm işletmeleri açısından

sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmedeki rolü irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler; Çevre, Sürdürülebilirlik, Yeşil Pazarlama, Yeşil ürün uygulamaları

Giriş

İnsanın doğanın bir parçası olduğu bilinci (Antik çağ); ya da insanın ve doğanın, her ikisinin de Tanrı’nın

yarattığı varlıklar olduğu inancı (Orta çağ), doğal kaynakların kullanımını doğa lehine sınırlamıştır. Ancak

modern çağla birlikte doğanın canlılığı ve kutsallığı kavrayışı, yerini makine – doğa kavrayışına bırakmış ve

insanın doğa ile ilişkisindeki kullanım hakkı genişletilmiştir. Endüstri devrimi ve kapitalizmin yükselişi,

‘doğanın efendisi’ ilan edilen insanın doğayla ilişkisinde radikal bir dönüşüme yol açmıştır. Artık söz konusu

olan insan – doğa ilişkisi değil, insanın merkezde doğanınsa periferide yer aldığı, ‘insan – çevre’ ilişkisidir.

İnsanların hırslı ve kontrolsüz üretme isteği, sınırlı kaynakların hiç tükenmeyecekmiş gibi kullanılmasına

sebep olurken, üretim ve tüketim atıkları da atmosferi, denizleri, nehirleri ve kara parçalarını uluslararası

boyutlarda kirletmeye başlamıştır. Hiç şüphe yok ki bunun en büyük nedeni, kapitalist sistemin ölçüsüz

üretim ve aşırı tüketim tutkusu ile her şeyden önce bilinçleri kirletmesidir (Timuçin, 1999; 34). İnsanoğlu bu

bilinç kirliliğiyle asıl olarak, doğayı tükettikçe kendisini de tüketmekte olduğunun farkına varamamakta ve

dolayısıyla doğaya egemenlik savının yanlış sonuçlar doğurduğunun bilince varamamaktadır. Ancak

günümüzde dünyada yaşanan çevresel sorunlar ve bu sorunlar neticesinde gelinen noktada, pek çok ülke

dünyanın nasıl temizleneceği konusunda uluslararası bağlayıcılığı olan çözümler aramaya yönelmiştir. Bu

durum, doğa-insan ilişkisi bakımından yeni düşünümleri de beraberinde getirmektedir.

1987 yılında dünya çevre ve kalkınma komisyonu tarafından ortaya atılan ‘’sürdürülebilir kalkınma

kavramı’’ da yeni düşünümler temelinde ortaya çıkan yeşil pazarlamanın da temelini teşkil etmektedir (Eren

ve Yılmaz; 2008). ‘’Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden
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ödün vermeden karşılayan kalkınma’’ olarak tanımlanan bu kavram işletmelere de çevre konusunda farklı bir

bakış açısı kazandırmıştır.

Günümüzde işletmeler, hangi sektörde olursa olsunlar, çevresel sorunlara duyarlı olmadan varlıklarını

sürdüremeyeceklerini yavaş yavaş anlamaya başlamışlardır. Bu doğrultuda, işletmeler yapacakları her türlü

faaliyetin çevre boyutunu, iş stratejilerinde ve uzun vadeli planlarında dikkate almak zorundadırlar.

Turizm endüstrisinde de çevre çok önemli bir unsur olduğundan, turizm işletmelerinin çevreye duyarsız

kalması beklenemez. Çevre kirliliği, doğal hayatın zarar görmesi, tüketici eğilimleri, rekabet baskısı,

devletlerin yasal yaptırımları gibi nedenlerle, pek çok turizm işletmesi ‘çevre duyarlılığı’ nı dikkate alarak

yeşil pazarlama anlayışını benimsemeye başlamakla birlikte yeterli düzeyde değildir.

Bu bağlamda, yeşil pazarlama anlayışının fonksiyonlarından biri olan yeşil ürün uygulamalarının ülkemizde

henüz yeteri kadar gerçekleştirilmediğini söyleyebiliriz. Öyle ki, Turizm Bakanlığı’ nın vermiş olduğu yeşil

yıldız sertifikasına sahip yalnızca onbir konaklama işletmesi bulunmaktadır.

Yapılan bu çalışmada, sektördeki yeşil ürün uygulamalarının yetersizliği dikkate alınarak dünyadan örnekler

verilmekte, bu konuda ne tür adımların atılabileceği ve bu uygulamaların, turizm işletmeleri açısından

sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmedeki rolü irdelenmektedir.

Yöntem

Yapılan bu çalışmada ilk olarak yeşil pazarlama ve yeşil ürün uygulamalarına yönelik yapılan çalışmalar

incelenerek teorik bir altyapı oluşturulmuştur. Sonrasında oluşturulan bu teorik altyapıya paralel olarak,

dünyada turizm işletmeleri tarafından yapılan yeşil ürün uygulamaları incelenmiştir. Bu kapsamda, örnek

teşkil edebilecek havayolu işletmeleri, konaklama işletmeleri, tur operatörleri ve yiyecek-içecek

işletmelerinin web sitelerinin içerikleri analiz edilmiştir. Söz konusu örnek turizm işletmeleri altta

belirtilmektedir.

Turizm İşletmesi Türleri Analiz Edilen İşletmeler Web Adresleri

Tur Operatörü Travelocity www.travelocity.com

Havayolu İşletmesi British Airways www.britishairways.com

Konaklama İşletmesi Best Western President İstanbul Mülakat: BW İstanbul Otel Çevre

Mühendisi Emine Girgin ve Teknik

Servis Müdürü Erdoğan Işıklar

Yiyecek – İçecek İşletmesi Taranta Restaurant (Boston) www.tarantarist.com

Literatür Taraması

Yeşil Pazarlama

Tüketim uğruna doğayı tahrip etmek ne kadar kolaysa, onarma uğruna yeniden üretim o kadar zordur.

Çözüm, doğa – insan bağıntısı üzerine geçmişten devşirilen bilgeliklerin değerini saklamakla beraber,

nitelikçe yeni düşünümler gerektirmektedir (Nutku U. 1999; 20). İşte bu noktada yeşil pazarlamanın yeni bir

düşünüm, yeni bir anlayış olduğunu söyleyebiliriz. Yeşil pazarlama, söz konusu çevresel sorunlara evrensel

bir çözüm önerisi olarak ortaya çıkmıştır. Yeşil pazarlama aracılığı ile tüketim güdümlü yaşam tarzlarımızın

çevreye etkilerini azaltma konusunda alternatif çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Söz konusu

alternatif çözüm önerilerinin nirengi noktası da sürdürülebilirlik ilkesidir.

Mevcut kapitalist sistemin sürekli artan büyüme ve kar hırsı, kaynakların hiç tükenmeyecekmişçesine yok

edilmesine ve doğanın sürekli göz ardı edilmesine neden olmaktadır. İşte bu noktada sürdürülebilirlik, hem

doğru olanı yapma konusunda sistemli bir yaklaşımdır hem de doğru olanı yapmayla ekonomik başarının

uzlaşmaz olmadığı yönündeki radikal fikri kapsamaktadır (Grant, 2008; 64). Grant’in yapmış olduğu

sürdürülebilirlik yorumu, asıl olarak makul bir üretim ve tüketim anlayışını benimsemek olarak özetlenebilir.

Peki, makul bir üretim ve tüketim anlayışını benimsemek, hem işletmeler hem de tüketiciler açısından nasıl

bir dönüşümü gerekli kılmaktadır? Yahut mevcut ekonomik sistem içerisinde bu dönüşüm mümkün müdür?

İşte tam da bu noktada daha öncede belirtildiği gibi sürdürülebilirlik ilkesine dayalı yeşil pazarlama kavramı
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evrensel bir çözüm önerisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda, yeşil pazarlamayı daha iyi anlamak

için öncelikle pazarlamanın tarihsel gelişimine bakmamız, sonrasında yeşil pazarlama ile geleneksel

pazarlama arasındaki farkı net bir biçimde ortaya koymamız gerekir.

Miles ve Russell (1997; 154) geleneksel pazarlama ile yeşil pazarlama arasındaki farkı; ‘Geleneksel

pazarlama müşteri gereksinimlerini yalnızca kar amacıyla karşılar. Yeşil pazarlama ise müşteri

gereksinimlerini, hem kar ederek hem de çevresel olarak sürdürülebilirliği ön planda tutarak

karşılamaktadır’ şeklinde ifade etmektedirler. Bu ifade her iki pazarlama yaklaşımının amaçsal farklılığını

net bir şekilde ortaya koymak açısından önemlidir. Ancak bu noktada, kar etme ile çevre odaklılığın

pazarlama sürecinde bir araya gelmesi ne ölçüde mümkün olabilir sorusu akla gelmektedir. Grant (2008;15)

bu soruya; ‘pazarlama, yeşil sorunlara karşı duyarlılığı arttırma ya da başka bir deyişle yeni yaşam tarzı

fikirlerini ‘satma’ konusunda yardımcı olabilir’ şeklinde yanıt vermektedir.

Yeşil pazarlama ilk kez 1975 yılında Amerikan Pazarlama Birliğinin düzenlemiş olduğu ‘ekolojik pazarlama’

konulu seminerde tartışılmış ve tanımlanmıştır. Bu tanıma göre ekolojik pazarlama; pazarlama faaliyetlerinin

çevre kirliliği, enerji tüketimi ve diğer kaynakların tüketimi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi

amaçlayan ile ilgili, çevreye duyarlı bir pazarlama türüdür. (www.paradoks.org/erbaslar)

Pazarlama literatürüne 1980’li yıllarda giren yeşil pazarlama kavramı, ekolojik, çevreci veya çevresel

pazarlama, sürdürülebilir pazarlama gibi kavramlar ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır (Ay ve Ecevit

2005:241).

Kotler (1991), sosyal pazarlama kavramı altında yeşil pazarlamayı, müşterilerin ve toplumun refahını

koruma, geliştirme ve organizasyonun ihtiyaçlarını, isteklerini, hedef kitlenin ilgilerini tanımlama ve rakip

işletmelerden daha verimli ve etkili müşteri memnuniyeti sağlama süreci olarak ifade etmiştir.

Polonsky (1994) yeşil pazarlamayı, çevreye en az zarar verecek şekilde insanların istek ve ihtiyaçlarının

karşılanması olarak tanımlamıştır. Bu tanımda çevrenin, işletmelerin tüketici taleplerini karşılarken dikkate

almaları gereken en önemli etken olduğu vurgulanmaktadır.

2000’li yıllara geldiğimizde ise Clow ve Baack (2007’den aktaran: Keleş C. 2007:15) yeşil pazarlamayı,

çevreyi koruyan ürünlerin geliştirilmesi ve tutundurulması olarak tanımlamaktadır. Bu noktada çevre,

pazarlama karmasının ürün ve tutundurma sürecinde ele alınarak Polonsky’nin yapmış olduğu tanım

genişletilmiştir. Her iki tanım da, yeşil pazarlamanın iki farklı boyutundan hareket ile yapılmıştır. Polonsky

yeşil pazarlamayı tüketici boyutundan hareket ile, Clow ve Baack ise ürün boyutundan hareket ile

açıklamışlardır. Ancak her iki tanım da asıl olarak, birbirini tamamlayan niteliktedir. Dolayısıyla yeşil

pazarlama, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetlerin çevre odaklı bir yaklaşım ile

üretilmesi, dağıtımı ve tutundurulması olarak ifade edilebilir.

Günümüzde turizm alanında faaliyet gösteren pek çok işletme, çevresel sorunların farkında olarak, ürün

geliştirme, üretim, tutundurma ve dağıtım aşamalarında, çevreye duyarlı bir anlayışla tüketici ihtiyaç ve

isteklerini karşılamaya yönelmiştir. İşte turizm alanındaki yeşil pazarlama anlayışı da, işletmelerin çevreye

duyarlı üretim ve pazarlama anlayışlarının, sürdürülebilir turizm politikalarının sonucunda ortaya çıkmıştır.

Başka bir deyişle, işletmelerin bu anlayış ile tüketici ihtiyaç ve isteklerini karşılama çabası turizmde yeşil

pazarlama yaklaşımını ortaya çıkarmıştır.

İşletmelerin, bu anlayışın artık bir rekabet avantajı yarattığını farketmeleri, maliyetleri önemli ölçüde

minimize ettiğini görmeleri ve sürdürülebilirlik noktasında çevre dostu turizm işletmesi olmanın önemini

kavramaları ile birlikte yeşil pazarlama anlayışı giderek daha fazla yaygınlık kazanmaya başlamıştır (Eren ve

Yılmaz, 2008).

Yeşil Pazarlamayı Ortaya Çıkaran Etkenler

Yeşil pazarlama uygulamalarının, tüketicilerin, çevreci örgütlerin, bazı devletlerin baskısı ve mevcut pazarda

olmazsa olmaz rekabetin etkisiyle hızla artmakta olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda yapılan çeşitli

araştırmalar da bu durumu doğrulamaktadır. Sözü edilen etkenlerin yanı sıra, yeşil uygulamaların uzun

vadede işletmenin maliyetlerini düşürerek karlılığı arttırması da, işletmelerin yeşil pazarlamaya

yönelmelerini sağlayan diğer bir etkendir (Polonsky, 1994; 5).
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 Tüketici Baskısı

İşletmeleri yeşil pazarlama uygulamalarına yönelten en önemli nedenlerden arasında, çevre bilincine sahip

tüketicilerin sayısının artması ve bununla birlikte çevreye zarar vermeyen ürünlerin daha çok tercih edilmeye

başlanmasıdır (Eren ve Yılmaz, 2008; 291). Aslında bu noktada, birbiriyle doğru orantılı iki olguyu hesaba

katmamız gerekmektedir. Bir yandan tüketicilerin çevre konusundaki duyarlılığının artması, işletmelerin

yeşil pazarlama uygulamasına yönelmesini sağlamıştır; buna paralel olarak diğer yandan işletmelerin yeşil

pazarlama uygulamalarına yönelmesi de, tüketicilerin çevre konusundaki duyarlılığının artmasına neden

olmuştur.

1998 yılında Polonsky vd. tarafından İngiltere’de yapılan bir araştırmada, İngiltere’nin en büyük 50 firma

yöneticisinin % 78’i çevresel konuların iş faaliyetleri içinde önemli bir yeri olduğunu ve % 82’si de gelecekte

çok daha önemli olacağını belirtmişlerdir (Polonsky vd. , 1998; 22). Nitekim, 2007 yılında BBC Wolrdwide

tarafından dünyanın 21 ülkesinden 14 bin yetişkin ile yapılan araştırma, katılımcıların yüzde % 20’sinin daha

küçük bir araba aldığını veya almayı düşündüğünü ve %28’inin iklim değişikliği endişeleri sebebi ile seyahat

planlarını değiştirdiğini göstermiştir (www.bbcworl.com/Pages/PressRelease.aspx?id=6). Virgin Atlantic

Havayolları şirketinin bir yetkilisinin yapmış olduğu açıklama da tüketicilerin çevre konusundaki

hassasiyetlerini doğrular niteliktedir. Yetkili, ‘tren alternatiflerinin bulunduğu yerlerde müşterilerin treni

tercih ettiğini, uzun mesafeli yolculuklarda ise uçuşların karbon dengelemesi ve başka konularda ne tür bir

şekilde katkı yapabilecekleri konusunda bilgi almak istediklerini' beyan etmekte ve tüketici boyutunda

çevresel farkındalığın önemine dikkat çekmektedir (Aktaran; Grant,2008;124).

Yapılan bu araştırmalar ve açıklamalardan da anlaşılacağı gibi tüketiciler çevresel sorunlar hakkında daha

fazla bilgi sahibi olmaya başlamış ve bu konuda yeşil uygulamaları tercih etmeye başlamışlardır. Bu

durumda, işletmelerin hangi sektörde olurlarsa olsunlar, yeşil pazarlama uygulamalarına yönelmelerine neden

olan en önemli etkenlerden birinin, tüketicilerin çevre konusundaki duyarlı tutumları olduğu söylenebilir.

 Rekabet Baskısı

Yeşil pazarlamanın tercih edilmesinin bir diğer önemli nedeni, işletmelerin mevcut pazardaki rekabetçi

konumlarını kaybetmek istememeleridir (www.paradoks.org/erbaslar). Bu nedenle işletmelerin, tüketicinin

yeşil uygulamalara yönelik farkındalığının artmasına paralel olarak yeşil ürün ve hizmetleri tercih etmeye

başladığını söyleyebiliriz. İşletmeler yeşil pazarlama uygulamaları ile diğer işletmelere göre farklılık

yaratmaya ve tüketicinin satın alma davranışında tercih edilirliklerini arttırmaya çalışmaktadırlar. Örneğin

Dell, laptop başına ekstra 2 sterlin ve masaüstü bilgisayar başına da 6 sterlin alarak bilgisayar alımlarındaki

karbonu (bilgisayarın neden olduğu karbon miktarını) telafi etmek için ağaç dikmeyi önermektedir. Bir başka

bilgisayar şirketi VIA ise, bu telafiyi ekstra ücret almaksızın yerine getirmektedir (Grant,2008;217).

 Çevreci Örgütlerin Baskısı

Çevreci örgütlerin, işletmeler, toplumlar ve devletler üzerinde, onların çevresel sorunlar ile ilgili bilgi sahibi

olmalarını ve bu doğrultuda harekete geçmelerini sağlamak açısından son derece önemli bir rol oynadığı

bilinmektedir. Bu anlamda, çevreci örgütler, işletmelerin yeşil uygulamalara yönelmesinde önemli bir baskı

unsurudur. Örneğin Greenpeace, 2007 yılında demiryolu alternatifinin bulunduğu bütün yurtiçi şehirlerarası

yolculuklarda uçakla ulaşıma karşı bir kampanya düzenlemiştir. British Airways, 2007 yılında Gatwick ile

Newquay (İngiltere) arasında yeni bir uçuş başlattığını duyurmuş ve Greenpeace tarafından protesto

edilmiştir. Örgüt, gazetelere tam sayfa ilanlar vermiş ve havaalanına eylemciler gönderip ilk sefer için

kuyrukta bekleyen yolculara British Airways’in biletlerini tren biletleriyle değiştirmeyi teklif etmiştir

(Aktaran: Grant,2008;124).

Bu türden kampanyalar, toplumsal duyarlılığı arttırarak, çevreci sivil toplum örgütlerinin de işletmeler ve

hükümetler üzerindeki baskı güçlerini arttırmaktadır. Böylelikle, STK’lar toplumu, toplum da STK’ları

hareketlendirip ve cesaretlendirip, yeşil kampanyaların daha etkili ve daha güçlü olmasını sağlamaktadırlar.

 Devlet Baskısı

Son yıllarda kamuoyu bilincinin artması, çevreci örgütlerin (başta Greenpeace olmak üzere) yapmış oldukları

eylemler, devletleri de çevre sorunları konusunda, özellikle de küresel iklim değişikliği konusunda acil

çözümler aramaya sevk etmektedir. Yeşil uygulamaların bu çözümlerden biri olduğunu düşünürsek,

rahatlıkla devletlerin almış olduğu kararlar ile işletmeler üzerinde bir baskı unsuru oluşturduğu sonucuna
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varabiliriz. Bu konuda, Revilla vd. (2001;111) tarafından Meksika’da konaklama işletmeleri yöneticileri

üzerinde yapılan bir araştırma, devlet baskısına iyi bir örnektir. Araştırmada, otel yöneticilerinin yeşil

uygulamaları benimsemelerinde, tüketici talebinden çok yasal ve politik yaptırımların önemli olduğu

sonucuna varılmaktadır. Yine Çin’de konaklama işletmeleri üzerinde yapılan bir araştırmada, otellerin

elektrik tüketimleri devlet tarafından belirli bir kotaya bağlanmakta ve kota aşıldığı takdirde elektrik kesintisi

uygulanmaktadır (Tavmergen ve Meriç,1999;19).

Bu durumda, devletlerin, yasal yaptırım güçlerinden dolayı yeşil pazarlamanın yaygınlaşmasında rol alan en

güçlü aktörler olduğu/olacağı söylenebilir.

Yeşil Pazarlama Fonksiyonları

İşletmeler, yeşil pazarlama anlayışı ile gerçekleştirdikleri faaliyetler sonucu, pazarda fark ve farkındalık

yaratma, pazar payını arttırma, maliyetlerden tasarruf sağlama, sürdürülebilirlik gibi birtakım avantajlar

sağlamaktadırlar. Yeşil pazarlama uygulamaları, işletmelere bu
tür

avantajlar sağlarken, işletmelerin
de

yeşil

pazarlamanın amaçlarına uygun adımlar atması gerekmektedir. Bu bağlamada yeşil pazarlamanın amaçları şu

şekilde sıralanabilir (Uydacı,2002;112):

 Yeni tüketim alanları yaratmaksızın, sınırlı doğal kaynakları en iyi şekilde kullanmak,

 Doğal dengenin sağlanması ve korunması ile enerji tüketiminin en az seviyeye indirilmesi

üzerinde yoğunlaşmak,

 Çevrenin uğradığı tahribatı engelleyecek ve çevre kirliliğini azaltacak alternatifler aramak,

 Çevre-dostu ürünlerin kullanımını teşvik etmeye, paketleme işlemini en az düzeye indirmeye

ve toplumda geri dönüşüm bilinci oluşturmaya yönelmek,

 Sistemin istikrarı açısından, sorumluluğu tüm paydaşlarla (tüketiciler, tedarikçiler, devlet,

gönüllü kuruluşlar vb.) paylaşmak, onları da sürece dahil etmek.

Bu amaçlara ulaşabilmek için, işletmelerin tüm pazarlama fonksiyonlarını yeşil yaklaşıma uyarlaması

gerekmektedir.

a) Yeşil Ürün

Ürün, ambalajı, tasarımı, markası, satış sonrası hizmetler gibi çeşitli unsurlardan oluşmaktadır

(Varinli,2008;36). Bir ürünün, yeşil ürün olarak adlandırılabilmesi için sözü edilen unsurların tamamı dikkate

alınarak, ürünün hammaddesiyle, ortaya çıkış süreci ve sonrasıyla çevreye en az zarar verecek şekilde

tasarlanması gerekmektedir. Polonsky ve Rosenberg (2001;23) bu konuda yaptıkları bir araştırmada, ürünün

çevreye verdiği zararın % 70’inin ürün tasarımından ve üretime ilişkin (hammadde seçimi vb.) süreçlerden

kaynaklandığını ortaya koymaktadırlar.

Yeşil ürün, canlılara zarar vermeyen, yer küreyi kirletmeyen, doğal kaynakları daha az tüketen, geri

dönüştürülebilen ürün olarak tanımlanmaktadır (Günal ve Marangoz, 2004;15). Yeşil ürünün, literatürde ‘4S’

olarak formüle edilen ‘’Tatmin (Satisfaction), Sürdürülebilirlik (Sustainability), Sosyal Kabul (Social

Acceptability) ve Güvenlik (Safety)’’ koşullarını, üretim, pazarlama ve tüketim süreçlerinin tamamında

yerine getirmesi gerekir. Bu kapsamda, Tüketici ihtiyaç ve isteklerini karşılar nitelikte, kaynağını yok

etmeyen, küresel çapta kabul gören, sağlık, çevre vb. konularda diğer ürünlere kıyasla çevre-dostu ürün

olarak adlandırılan ürünlerin tamamı yeşil ürün olarak adlandırılabilir.

b) Yeşil Fiyat

Yeşil ürün üreten ya da hizmet sürecinde yeşil ürünleri kullanan işletmeler için en önemli kararlardan biri de

fiyatın nasıl şekilleneceğidir. Fiyatın belirlenmesinde en önemli unsurlar ise pazarın koşulları ve tüketicilerin

yeşil ürünlere olan bakış açısıdır. Varinli’ye göre (2008;40), maliyet tasarrufundan kaynaklanan daha düşük

bir fiyat (diğer ürün ve hizmetlerle kıyaslandığında), doğal olarak tüketicileri çevre-dostu ürün ya da hizmeti

satın almaya teşvik edecektir. Ancak yeşil ürün ya da hizmetin fiyatı diğerlerine göre daha yüksek olduğu

taktirde (Örneğin: Hibrid arabalar), yeşil ürünün promosyonu ve yeşil ürün için fazladan para ödemeye istekli

tüketicilerin hedef kitle olarak seçilmesi önem kazanmaktadır. Örneğin, 2000 yılında yapılan bir araştırmaya

göre, A.B.D.’de tüketiciler yeşil ürünler için % 6,6 daha fazla para ödemeye istekli iken, Çin’de bu oran %

4,5 olarak tespit edilmiştir (Chan, 2000; 59).

Yapılan araştırma gösteriyor ki, ülkelerin ekonomik yapıları da yeşil ürün ya da hizmetlerin

fiyatlandırılmasında önemli bir unsurdur. Türkiye gibi henüz gelişmekte olan ülkeleri düşündüğümüzde bu

oranın daha az çıkma olasılığı yüksektir.
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c) Yeşil Dağıtım

Dağıtımın temel fonksiyonu, çevresel maliyetleri en aza indirgemektir (Varinli,2008;40). Başka bir deyişle,

yeşil ürün (veya hizmetlerin) tüketiciye ulaştırılması sürecinin de, tıpkı üretim sürecinde olduğu gibi, çevreye

verilen zararı en aza indirmeyi hedeflemesi gerekir. Bu demektir ki, yeşil pazarlama sürecinde, çevrenin

korunması için alınabilecek önlemlerin belirlendiği yeşil bir dağıtım politikasına ihtiyaç vardır. Yeşil dağıtım

politikası, ürün dağıtımının daha az yakıt harcanarak yapılması, satış noktalarının müşterilerin daha az zaman

ve yakıt tüketeceği şekilde konumlandırılması gibi yeşil önlemleri almayı vaad eder (Emgin ve

Türk,2004;11).

Aslında söz konusu vaatler, klasik dağıtım sürecinin bir nevi yeşile boyanması olarak düşünülebilir. Asıl

olarak işletmeler, çoğunlukla israf yapılan klasik dağıtım süreci yerine yeni sistemler veya ağ teknolojilerine

yönelerek, aracı hizmetleri ortadan kaldırmalı ve doğrudan nihai tüketiciye ulaştırmalıdırlar. Bu sayede hem

işletme için hem de tüketiciler için zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak, böylelikle daha yeşil bir dağıtım

sürecine imza atılmış olacaktır.

d) Yeşil Tutundurma

Tutundurma, kişisel satış, reklam, tanıtma ve diğer satış arttırıcı çabalar olmak üzere dört alt bileşenden

oluşmaktadır (Varinli,2008;38). Tutundurma faaliyetlerinde esas olan, işletmelerin, hangi bileşeni kullanırsa

kullansın, kamuoyunu, yaptığı yeşil pazarlama uygulamaları konusunda bilgilendirmesidir. Bu nedenle yeşil

pazarlama sürecindeki tutundurma faaliyetlerini kısaca ‘yeşil iletişim çabaları’ olarak da adlandırabiliriz.

İşletmenin, çevre-dostu, yeşil ya da sürdürülebilirlik ilkesine sahip olduğunu topluma anlatması ve çeşitli

faaliyetler ile toplumu, bu konuda bilgilendirerek, yeşil tüketicilik anlayışının benimsenmesine yardımcı

olması yeşil tutundurma faaliyetlerinin amacıdır. Örneğin, TUI, First Choice gibi uluslararası seyahat

işletmeleri, hazırladıkları yeşil programlar ile hem yaptıkları faaliyetler hakkında kamuoyunu aydınlatmakta,

hem de tüketicilerine seyahat öncesinde, seyahat esnasında ve seyahat sonrasında, yeşil tüketici olmak için

yapmaları gerekenler konusunda bilgi vermektedirler (http://www.tuitravelplc.com/,

http://firstchoice.inbro.net/). Böylece bir yandan yeşil duyarlılığı arttırmakta, diğer yandan da yeşil talep

yaratmaktadırlar.

e) Yeşil Tüketici

Yeşil pazarlamanın bileşenleri arasında bekli de en önemlisi ‘bilinçli yeşil tüketiciler’dir. Geçmiş yıllarda

tüketiciler, sadece satın alma ve tüketimle ilgilenirlerken, günümüzde ‘bilinçli yeşil tüketiciler’, kıt

kaynakları tüketen işletmelerin üretim sistemleriyle, ürünleriyle ve atıklarının çevreye etkileriyle

ilgilenmektedirler (Varinli,2008;34).

Bu bağlamda, Roper Watch adlı Amerikan Tüketici Pazar Araştırmaları ve Trend Danışmanlığı şirketi

tarafından 90’lı yıllarda yapılan bir araştırma dikkat çekicidir. Araştırmaya göre, çevre gibi önemli sosyal

konularda tüketiciler üç ayrı tutum sergilemekte, üç ayrı aşamadan geçmektedir. (Aytekin,2008;351) :

 Birinci aşama, tedirginliktir ve çevreci faaliyetler kısmen düşük orandadır.

 İkinci aşama, insanların konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları ve tedirginliklerini

yenerek çevresel uygulamalara katılmaya başlamalarıdır.

 Üçüncü aşamada ise, çevresel uygulamalar artık insanların yaşam biçimleriyle bütünleşmeye

başlar.

Yeşil tüketim büyük oranda ikinci aşamada başlamaktadır (Aytekin,2008;351). Hatta işletmelerin artan yeşil

pazarlama uygulamaları, hükümetlerin bu konuda yaptığı anlaşmalar (Kyoto vb.), çevreci sivil toplum

kuruluşlarının (Greenpeace vb.) işletmeler ve hükümetler üzerindeki baskıları gibi nedenler sayesinde

tüketiciler, bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmakta ve bilinçlenmektedirler. Bu doğrultuda, yeşil tüketimin

bir ivme kazanarak, üçüncü aşamaya geçmeye başladığı söylenebilir. Üçüncü aşamada artık çevre, insanların

yaşamlarının merkezinde yer almaktadır. Yapılan her türlü faaliyette çevre ilk planda yer almaktadır. Ancak

bu aşama henüz yeterli düzeyde değildir. Bunun tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için, tüketicilerin güvenilir

bilgiye, sağlam bir altyapıya ve teknolojiye sahip olmaları gerekmektedir (Ottman,1998;9).
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Turizm İşletmelerinde Yeşil Ürün Uygulamalarına İlişkin Örnekler

İşletmelerin tüketicilerin bu derece önem verdikleri bir konuyu görmezlikten gelmeleri mümkün olmadığı

gibi, konun önemini kavrayan işletmeler bunu fırsat olarak görmekte, çevreye duyarlı bir yaklaşımı

benimsemektedirler (www.paradoks.org/erbaslar). İşletmeler, yeşil pazarlama uygulamaları ile su, enerji, atık

yönetimi gibi konularda tasarruf sağlayarak hem maliyetlerini ciddi anlamda minimize etmekte, hem de bu

tasarrufların, ürün fiyatlandırma boyutundaki işlevinden yararlanmaktadır. Bu durum işletmelere, mevcut

pazarda istikrar ve rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.

Bu tür avantajların yavaş yavaş farkına varan turizm işletmeleri de, yeşil pazarlamanın fonksiyonlarından biri

olan yeşil ürün uygulamasına yönelerek, hem tüketicilerin satın alma davranışında olumlu bir etki

yaratmakta, hem de sürdürülebilir turizme katkı sağlamaktadırlar.

Travelocity

Travelocity.com dünyanın ilk büyük online seyahat şirketidir. Şirket, Sabre Holding bünyesinde yer

almaktadır. Şirket, yapmış olduğu faaliyetler ile dünya seyahat sektöründe çevresel duyarlılığını kanıtlamış

ve 2006 yılında ‘Travel For Good’ adlı yeşil pazarlama programını oluşturmuştur. Şirket, bu program ile hem

pazarda daha çok söz sahibi olmak hem de daha da önemlisi dünyayı değiştirmek adına adımlar atmak

amacındadır. Bu amaca ulaşmak için de en önemli unsurun seyahat etmek olduğunu ifade etmektedir.

(www.travelocity.com/TravelForGood)

Travel For Good Programı ve İçeriği

Travelocity, bir seyahat şirketi olarak, dünyayı, sadece farklı insanların ve ülkelerin bir toplamı olarak değil,

birbirini etkileyen, birbirini tetikleyen küresel bir ‘sosyal ağ’ olarak tanımlamaktadır (www.travelocity.com).

Şirket bu bağlamda, seyahat olayının da bu bilinçten hareketle sorumlu bir şekilde yapılması gerektiğini

belirtmektedir. Bu istekle hareket eden bir grup Travelocity çalışanı, 2006 yılında Travel For Good ( sorumlu

seyahat ya da yeşil seyahat) programını geliştirmişler ve misyonlarını şu çarpıcı sloganla

tanımlamışlardır:‘’Seyahat, her defasında dünyayı daha iyi bir yer yapar’’

Bu slogan, aslında dünyayı nasıl tanımladıklarına ilişkin ilk cümlede verdiğimiz ifade ile birebir

örtüşmektedir. Yani sorumluluklarımızı bilerek yaptığımız her seyahat, edindiğimiz ‘sorumlu turizm’

deneyimlerimizi bir başkasıyla paylaşmamıza olanak sağlayacak, çevresel farkındalık artacak ve dünya daha

iyi bir yer olacak. Bu fikir, teoride gerçekten Travelocity’nin yeşil pazarlama faaliyetlerini anlamak açısından

çok önemli bir göstergedir.

Şirket, bu program dahilinde müşterilerine çevre-dostu seyahat seçeneklerini sunmakta ve onları bu konuda

teşvik etmektedir. Ayrıca programın yayınlanışından (2006’dan beri) bugüne 23.000’in üzerinde ağaç

dikerek, yaklaşık olarak 28.000 ton karbon dioksit gazı salınımına denk gelen oksijen kaynağı yaratmıştır.

Bunu yanı sıra ‘Voluntourism Grant’ (gönüllü turizm bursu) kapsamında müşterilerine, çalışanlarına, gönüllü

olmak isteyen herkese, Travel For Good programında çalışmalarına karşılık olarak, 5000 Dolar hibe

etmektedir. Yapılan tüm bu faaliyetler, Travelocity’nin seyahat endüstrisinde yer alan bir kuruluş olarak,

yeşil pazarlamayı ne kadar ciddi biçimde uyguladığının birer kanıtı niteliğindedir.

Travel For Good Programı Dahilinde Yapılan Yeşil Pazarlama Faaliyetleri

a) Voluntourism

‘Voluntourism’ seyahat edenlere dünyanın pek çok yerini görmelerinden çok daha fazlasını öneriyor; onlara

dünyayı değiştirme fırsatı sunuyor. Şirket, yılda sekiz kişiye, yani her üç ayda bir, iki kişiye bu hibeyi

vermektedir. Tabii yalnızca bu konuya – seyahat ederek dünyayı değiştirme – kendini adayan kişiler bu ödüle

(hibe) hak kazanabiliyorlar. Bugüne kadar kırktan fazla kişi bu görev ışığında dünyanın birçok yerine

gönderildi ve ödül aldı. Bu gönüllüler, Kenya’da nesilleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Zebra

popülasyonun izlenmesinden ve korunmasından, Çin’deki öksüz ve yetim çocukların yurtlarında gönüllü

olarak çalışmaya kadar, birçok alanda görev aldılar. Bu sayede hem pek çok yeri gezdiler, hem de asıl

önemlisi dünyayı değiştirmek adına çok önemli adımlar attılar.
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b) Çevresel Sorumluluklar

Travelocity, küresel çaptaki yapmış tüm operasyonel faaliyetlerinde çevreye yapmış olduğu olumsuz etkiyi

azaltmakta ve hem turizm endüstrisi bazında hem de seyahat sektörü bazında sürdürülebilir yeşil pazarlama

uygulamalarına destek olmakta ve bu uygulamalara odaklanarak iş stratejilerini buna göre belirlemektedir.

Bu doğrultuda gerçekleştirdikleri faaliyetler şunlardır:

 Çevreciler iklim değişikliğini 'ayak izi’ (footprint) kavramıyla ölçerler (Grant, s.46). Bu

bağlamda Travelocity, kendi operasyonel faaliyetlerindeki ‘ayak izi’ni azaltmayı

hedeflemektedir. Enerji tasarrufu sağlayan lambalar, organik ve geri dönüşümü olan ürünler,

karbon gazı salınımını azaltmak için girişimde bulunan havayollarının tercih edilmesi vb.

uygulamalar buna örnek olarak gösterilebilir. (http://www.sabre

holdings.com/aboutUs/corporate/sustainability.html)

 Seyahat sektöründeki yeşil pazarlama uygulamalarını destelemektedir. Travelocity,

Sürdürülebilir Turizm Konseyi’nin bir üyesidir (http://www.sustainabletourismcriteria.org/)

 Müşterilerine, sürdürülebilir turizmi destekleyici ürün ve hizmetler sunmaktadır. Şirket,

sitesinde çevre-dostu yeşil oteller rehberi (http://www.travelocity.com/TravelForGood/gr

directory.html) sunmakta ve müşterilerini bu konuda teşvik etmektedir.

 Şirket, müşterilerini hibrid (karbon gazı salınımını azaltan) otomobilleri kiralama konusunda

teşvik etmektedir. Hibrid araçlar diğer araçlara oranla % 90 daha az karbon gazı salınımı

yapmakta ve böylelikle küresel ısınmaya karşı alternatif bir çözüm sunmaktadır. Ayrıca diğer

araçlarla karşılaştırıldığında % 30 daha az enerji harcamaktadır. Araba kiralamak isteyenler

hibrid araçlar ile hem para tasarrufu yapmış olurlar hem de çevreye daha az zarar vermiş

olurlar.

c) Give time (Zamanını Ver) Projesi – Şirket Çalışanlarına Yönelik Sorumluluklar

Bu proje sayesinde Travelocity çalışanlarının her biri, her üç aylık dönem sonunda çalışma saatlerinin

haricinde her çalışan altı saatini çeşitli hizmet projelerine ayırmaktadır. Gönüllülük esasına dayalı bu çalışma

ile çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projeleri yapılmaktadır. Give time projesi, şirketin küresel çapta

en büyük gönüllülük projesidir. 2010 yılında, şirket çalışanları 46 ülkede 15.000 saatten fazla gönüllü

çalışmışlardır. Bu projeye ilişkin tüm detaylar http://givetimetogether.sabre.com/ adresinde çalışanlar

tarafından anlatılmaktadır. Bu proje ile bir yandan şirket çalışanları sosyal anlamda tatmin olmakta ve

motivasyonları artmakta, bir yandan da şirket, çalışanlarını yeşil pazarlama faaliyetleri sürecine doğrudan

dahil etmektedir.

d) Küresel Sağlık Sorunlarına Yönelik Bağış Kampanyası

Travelocity, dünyayı değiştirmeye yönelik hazırlamış olduğu Travel For Good programı ve bu program

doğrultusunda yapmış olduğu yeşil pazarlama faaliyetleri ile dünya seyahat endüstrisine örnek olmaktadır.

Şirket yapmış olduğu bu faaliyetlerin yanı sıra bir de bağış kampanyası düzenlemektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organizition) verilerine göre dünyada her yıl 3.7 milyon kişi

HIV/AIDS, sıtma ve tüberküloz hastalığına yakalanmakta ve hayatını kaybetmektedir. Travelocity,

MASSIVEGOOD (www.massivegood.org) ile işbirliği yaparak bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanyaya 2

Dolar karşılığında bağış yapılabilmektedir (www.travelocity.com/TravelForGood/oe-massivegood.html).

e) Yeşil Garanti

Diğer online seyahat portallarının aksine Travelocity, yeşil pazarlama faaliyetlerinde müşterilerine ‘yeşil

garanti’ sunmaktadır. ‘Yeşil Garanti’ süreci şu şekildedir:

 Otel rezervasyonunuzu Travelocity’den yapın.

 Eğer yeşil oteller rehberinden seçmiş olduğunuz otel, yeşil otelcilik standartlarına uymuyor ise

ve siz bu durumu tatilinizin bitimine mukabil iki hafta içerisinde sitemizde yer alan şikayet

formunu doldurarak şirkete bildirirseniz, şikayetiniz geçerli olduğu taktirde şirket yeşil otel

sertifikasını vermiş olan kuruluş ile görüşerek o oteli yeşil oteller rehberinden çıkaracaktır.

(www.travelocity.com/TravelForGood/gr-claimform.html)

 Ayrıca, bir sonraki uçuşunuzda ve otel konaklamanızda 50 Dolarlık indirim hakkı

kazanacaksınız.

 Bunu yanı sıra sizin adınıza herhangi bir doğal yaşam parkında bir ağaç dikilecektir.
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Travelocity şirketi, yapmış olduğu tüm faaliyetlerle yeşil pazarlama anlayışını benimsediğini göstermekte ve

diğer bütün seyahat şirketlerine bu bakımdan örnek olmaktadır.

British Airways

İngiliz ve dünya havacılık sektörünün en önemli havayollarından birisi British Airways’dir. BA, yapmış

olduğu iş faaliyetleri ile dünyanın en büyük hava yolları arasında yer almaktadır.

Tek destinasyon (One destination) programı

Şirket, yapmış olduğu faaliyetlerde çevre üzerinde yaratmış olduğu olumsuz etkinin farkında olarak, tek

destinasyon adı altında yapmış olduğu yeşil pazarlama faaliyetlerini, kısaca ‘British Airways’in ve havacılık

sektörünün devamlılığı için değişim’ şeklinde ifade etmektedir.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Martin Broughton vizyonlarını şu şekilde açıklamaktadır; ‘’Biz, içinde

yaşadığımız dünyanın geleceği ile şirketimizin geleceği arasındaki çatışmayı ortadan kaldırmaya karar

verdik’’. BA, bu söyleminden hareket ile 2008 yılında ‘One Destination’ (tek destinasyon) adlı programını

yayınladı. Seksenin üzerinde faaliyet ve yüzlerce projeden meydana gelen bu program, üç temel kriterden

yola çıkarak hazırlanmıştır. Bunlar;

 Nasıl uçmalıyız?

 Ne için uçmalıyız?

 Neyi satın almalıyız?

Bu yaklaşımdan hareketle gerçekleştirilmek istenen hedefise, yapılan tüm operasyonel faaliyetlerin her türlü

etkisini yeniden gözden geçirmek ve bu sayede British Airways’in bütün paydaşları ile (çalışanlar,

müşteriler, tedarikçiler) sorumlu bir anlayış içerisinde hareket etmesini sağlamaktır.

BA’nın tek destinasyon programı çevre, toplum, pazarlama, işgörenler olmak üzere dört ana başlıktan

oluşmaktadır. Bu başlıklar kısaca şu şekilde tanımlanmaktadır:

 Çevre; bu başlık altında ele alınan konular, karbon emisyonunun azaltılması, atık yönetimi,

gürültü kirliliğinin azaltılması ve destinasyonlardaki yerel hava kalitesinin gelişimine katkı

sağlamak gibi, çevrenin korunmasına yöneliktir.

 Toplum; faaliyette bulunulan ülkelerdeki yardım muhtaç kişilerin ve hayır kurumlarının

desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 Pazarlama; BA, bu alanda, müşterilerini ve tedarikçilerini bu program kapsamında yapılan

yeşil pazarlama faaliyetlerine destek olmaları için teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

İşgörenler; Şirket, çalışanlarına, onların da bu uygulamaların birer parçası olduklarını göstermek ve onları

da bu sürece dahil etmek amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmektedir.

Yapılan Uygulamalar

a) İklim değişikliği ve Karbon ayak izi oranının azaltılması ile ilgili yapılan faaliyetler

Şirket dünyanın yüzleşmesi gereken en büyük sorunun iklim değişikliği olduğunu belirtmektedir. Bu sorunun

en önemli nedeni olarak da karbondioksit gazı salınımına odaklanmaktadır. BA, birleşmiş milletler çevre

örgütü verilerine dayanarak, dünyanın karbon gazı salınımının % 2’ sini havacılık sektörünün oluşturduğuna

ve bu oranın 2050 yılında % 5 – 6 civarına çıkacağına dikkati çekmektedir. Bu bağlamda şirket kendi üzerine

düşen sorumluluğu gerçekleştirmek adına, kendi karbon ayak izi oranını düşürmeyi amaçlamaktadır. BA,

2008 yılında yaptığı ölçümlerde toplam karbon ayak izini, yaklaşık olarak 17.715 milyon ton olarak

hesaplamıştır. BA’nın bu konudaki faaliyetleri şunlardır:

Şirket 1990 yılından bu yana karbon emisyonunu % 28 oranında azaltmıştır.

2025 yılına kadar bu oranı % 25 daha azaltmak amaçlanmaktadır.

*BA, kilometre başına her yolcunun 111 gram olan karbon gazı salınımını 83 grama düşürmeyi

hedeflemektedir.

Hava trafik yönetimini de kapsayan çeşitli düzenlemeler ile ilgili hükümetlerle görüşmeler yürütülmektedir.

Karbon ayak izinin sadece havacılık faaliyetleri ile ilgili olmadığı görüşünden hareketle yer hizmetlerinde de

karbon emisyonunu azaltmak için çalışmalar yapılmaktadır. 2007’den bu yana yaklaşık olarak 8.500 ton

karbon emisyonu tasarrufu ve % 10 enerji tasarrufu sağlanmıştır.
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Londra Heathrow havaalanında 5. Terminalde, su ve enerji tüketiminin azaltılması, atıkların ayrıştırılması ve

yeniden dönüştürülmesi ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Yağmur ve yer altı suları kullanılarak tüketim %

70 oranında azaltılmıştır. Bunun yanı sıra üretilen atıkların toplam % 97’si dönüştürülerek, yeniden kullanımı

sağlanmıştır. Ayrıca otomatik ışık sistemleri, enerji tasarruflu ampuller vb. uygulamalar sonucu % 85

oranında enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Yakıt
verimliği ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda, yakıt verimliliği

ile
ilgili bir grup

oluşturulmuştur. Bu grup, 2008 yılında yaklaşık 16 projeye imza atarak 42.000 ton karbon emisyonu

tasarrufu sağlamıştır.

Son iki yılda ‘akıllı uçuş’ programı dahilinde uçuş tarifeleri yeniden düzenlenmiş, Kazakistan, Çin ve

Brezilya gibi uzak destinasyonlar da dahil olmak üzere uçuş süreleri (yeni filolar ile) kısaltılmış ve yaklaşık

50.000 ton karbon emisyonu tasarrufu sağlanmıştır.

British Airways Amerikalı biyoyakıt üreticisi Solena Grup ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, havayolu yakıt

ihtiyacının yüzde 2’sini İngiltere’de kurmayı planladığı biyoyakıt tesisinden karşılamayı planlamaktadır. Bu

tesisin 2012’de inşasına başlanması ve 2014’te üretime geçmesi hedeflenmektedir. Yapımı için 300 milyon

dolar harcanacak tesisin 73 milyon litre yakıt üretme kapasitesine sahip olması beklenmektedir. British

Airways ayrıca Cranfield Üniversitesi ile birlikte yosundan yakıt elde etmek içinde çalışmalar yapmakta ve

ticari tüketime yetecek miktarda üretime 3 sene sonra başlamayı öngörmektedir.

*British Airways, internet sitesinde "Respecting Our World" bölümünü ziyaret edecek yolcular için

uçuşlarındaki emisyon oranlarını ve maliyetleri hesaplayabilme imkanı sunmaktadır. Yolcu, uçuş boyunca

ortaya çıkan karbondioksit oranını görerek Uluslararası İklim Koruma Vakfı’na bağış yapabilmektedir. Bu

miktar AB’nin "karbon ticareti" adı verdiği uygulamaya göre hesaplanmaktadır. (Örneğin, yolcu, İstanbul

Londra arasında gidiş-dönüş çıkan gaz oranını hesapladığında yaklaşık 11 TL’lik bağışı kredi kartı ile

internet üzerinden ödeyebilmektedir)

b) Toplumsal faaliyetler

British Airways, faaliyet gösterdiği ülkelerde yerel halkın ve hayır kurumlarının desteklenmesi konusunda

çeşitli çalışmalar yapmaktadır. İngiltere ve diğer ülkelerde 100’ün üzerinde irili ufaklı destek programları

yürütmektedir. Doğrudan destek verdiği öncelikli alanlar şunlardır:

Yardıma muhtaç gençlerin eğitim ve kişisel gelişimleri,

Kendi çalışanları,

Çevre,

Sürdürülebilir turizm,

Kültürel ve doğal miraslar (http://www.britishairways.com/travel/csr-bacc/public/en_gb).

Şirketin desteklediği alanlarda şu ana kadar gerçekleştirdiği faaliyetler ise şunlardır:

Kenya ve Pakistan’daki gençlerin kişisel gelişimleri için yürütülen projelerde 460 bilgisayar ve laptop

bağışlanmıştır. Bu konu da Microsoft ile işbirliği yapılmıştır.

Nairobi’deki Mukuru Slum bölgesine (bu bölgede yaklaşık olarak 600 bin insan günde 1 dolardan daha az bir

parayla yaşamaya çalışmaktadır) bilgi teknolojileri merkezi inşa edilmiştir. Bu merkezde 4 binden fazla

çocuk için dört adet okul yapılmıştır. Burada yerel halk eğitilerek iş imkanları yaratılmıştır. Kuaför salonları

vb. yerler açılarak yerel halk eğitilerek buralarda istihdam edilmiştir. Bu kişilerin aylık ücretlerini de yine

British Airways karşılamaktadır.

Nairobi’deki eğitim programı kapsamında stajyer öğretmenler yetiştirilerek, Heathrow ilk okulu ile orada

açılan dört ilk okul arasında değişim programı uygulanmıştır. Değişim programı kapsamında, öğretmenlerin

tüm giderleri de yine BA tarafından karşılanmaktadır.

Yine son yedi yıldır Afrika’da (Cape Town ve Durban şehirlerinde) gençler için eğitim ve gelişim

programları yürütülmektedir. Bu doğrultuda, 215’ten fazla genç birinci seviyede futbol antrenörlüğü belgesi

almaya hak kazanmıştır. 50 binden fazla çocuk da, bu antrenörlerin görev yaptığı futbol akademilerinde spor

yapmaktadır.

‘Flying start’ adı altında bir bağış kampanyası düzenlenmektedir. Sokak çocuklarının iyi bir eğitim görmesi,

sıcak bir yuvaya kavuşması, sevgi ve saygı içerisinde büyüyebilmesi için başlatılan bu kampanya Comic

Relief ve British Airways işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.

(Bağışlar, https://www.comicrelief.com/donate/flyingstart adresinden yapılabilmektedir.)

*Bunun yanı sıra birçok yerde sağlık (AIDS vb.), eğitim, kişisel gelişim vb. konularda eğitimler verilmekte

ve yerel halk bilgilendirilmektedir.

 

26



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

c) Pazarlama faaliyetleri

Şirket bu alandaki faaliyetlerini üç temel prensip üzerine oturtmuş durumdadır. Bunlar, sorumlu tüketici,

sorumlu pazarlama (Yeşil Pazarlama), sürdürülebilir ürün ve hizmetlerdir.

Bu noktada amaç, müşterilerin ve tedarik zinciri içerisinde yer alan her tedarikçinin, British Airways’in

yapmış olduğu faaliyetler sürecinde sorumluluk alması ve yapılanlara katkı vermesidir. Böylelikle J.Grant’in

de dediği gibi (Grant,s.87), yeşil pazarlama uygulamaları hem ticari, hem yeşil, hem de kültürel sonuçlar

doğuracaktır. BA’nın pazarlama alanında yaptığı çalışmalar şu şekildedir:

Tüketicilerin seyahate çıkmadan önce, uçuş esnasında ve destinasyonlarda dikkat etmeleri gereken unsurlar

britishairways.com/travel/csr-responsible-customer/public/en_gb adresinden duyurulmaktadır.

Uçaklarda, yer hizmetlerinden 100% Rainforest Alliance (www.rainforest-alliance.org) sertifikalı organik

ürünler satın alınmakta ve kullanılmaktadır.

25 milyon dolar yatırım yapılarak, Londra Heathrow Havaalanı 5. Terminal için, enerji ve yakıt tasarruflu 38

adet otobüs satın alınmıştır.

Operasyonel faaliyetlerde kullanılmak üzere 100 adet Honda Hibrid araç sipariş edilmiştir.

(http://www.britishairways.com/travel/csr-sustainable-products/public/en_gb)

d) İşgörenler ile ilgili yapılan faaliyetler

BA, şirket çalışanlarının motivasyonunu arttırmak, onlara destek olarak gelişimlerini sağlamalarına yardımcı

olmak amacıyla çeşitli faaliyetler yapmaktadır. Böylece çalışanlarını da uyguladığı programlara entegre

ederek her anlamda sürdürülebilirliği sağlama amacındadır. Bu kapsamda yapılan faaliyetler şunlardır:

Çalışanlar arasından ‘one destination’ programı için bir grup oluşturulmuştur. Bu grup, toplumsal

kampanyalar, sponsorluklar vb. faaliyetler için projeler oluşturmaktadır. BA, grubun hazırladığı proje ile

Londra 2012 Olimpik ve Paralimpik Oyunlarına sponsor olmuştur.

BA, çalışanları için çeşitli sosyal paylaşım ağları oluşturmuştur. Kadın çalışanlar, gey, lezbiyen, biseksüel vb.

çalışanlar, engelli olarak çalışanlara ve çeşitli etnik gruplardan gelen çalışanlar için sosyal ağlar

oluşturmuştur. Yaptığı bu uygulama işletmelerde farklılıkların yönetimi konusunda önemli örnek teşkil

etmektedir.

Şirket kurum kültürü oluşturmak ve bunu çalışanları ile paylaşmak adına bir grup kurmuştur. 50 kişiden

oluşan bu grup, kurum kültürü oluşturmanın yanında, cinsel taciz, tehdit, ast-üst arasındaki problemler, iş

gören sağlığı vb konularda da çalışmalar yapmaktadır.

Bunların yanı sıra çalışanlara hizmet içi eğitimler verilerek, gelişimlerine destek olunmaktadır.

British Airways’in yapmış olduğu bütün bu faaliyetler yeşil pazarlamaya yönelik uygulamaları

kapsamaktadır. BA, yeşil pazarlamanın hem yeşil ürün uygulamaları boyutunda önemli bir örnektir, hem de

paydaşlarını da yeşil pazarlama sürecine dahil ederek farkındalık ve farklılık yaratma konusunda da son

derece başarılıdır.

BW President-İstanbul Otel

Yeşil otelcilik olarak adlandırılan doğayı korumaya ve sürdürülebilir turizme yönelik otel yönetimi

uygulamaları, hem konaklama işletmelerinin enerji tasarrufu sağlamasına hem de doğaya bırakılan atıkların

azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Tüm dünyada yeşil otelcilik anlayışının benimsenmeye başlamasıyla

birlikte, Türkiye’de de bu konuda adımlar atılmaya başlanmıştır. 2011 yılı itibari ile Türkiye’de, Turizm

Bakanlığı’nın belirli kriterlere göre vermiş olduğu ‘Yeşil Yıldız Sertifikası’na sahip 11 otel bulunmaktadır.

Yeşil yıldız sertifikasını İstanbul’da ilk, Türkiye’de ise ikinci olarak almaya hak kazanan konaklama tesisi ise

Best Western President-İstanbul Otel’dir. Türkiye’nin Yeşil yıldızlı ilk şehir oteli olan BW President

İstanbul’un bir yeşil otel politikası olduğu görülmektedir

(http://www.thepresidenthotel.com/content.asp?pid=&cid=131). Bu politikaya göre belirlenen ilkeler şöyle

sıralanabilir:

Yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili mevzuata ve diğer yükümlülüklere uymak,

Sürdürülebilir yaşam ve turizm için yaşanabilir bir dünyayı gelecek nesillere bırakmak,

Yeni yatırım ve projelerde bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi

önlemek ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmek,

Kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve korumak,

Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmak veya kullanılmış ambalajları ve diğer değerlendirilebilir

atıkları genel çöpten ayrıştırmak, temiz bir şekilde toplamak ve geri kazanımını sağlamak,
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Hizmet süreçlerinde zararlı madde kullanımını azaltmak ve daha az kirletici özelliği bulunan maddeleri

kullanmak,

Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmak ve bu hedefleri her yıl gözden

geçirerek faaliyet raporları hazırlamak,

İşletmedeki tüm çalışanlara çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm

çalışanların çevre sorumluluk bilincini arttırmak,

İşletmede konaklayan misafirleri bu konuda bilgilendirmek ve çevre koruma faaliyetlerine katılımlarını

sağlamak,

Resmi ve özel kuruluşların çevre faaliyetlerini desteklemek ve çevresel etkinliklere katılmak,

Tüm bu çalışmalarda yeterli ve yerinde kaynak tahsis etmek,

Çevreye duyarlı ürün ve hizmet üreten firmalar ile çalışmak.

Best Western President İstanbul Otel’i, bu politikalar doğrultusunda, ilk olarak 2009 yılı başında otelde yer

alan tüm departman müdürleri ve bir çevre mühendisi ile çevre komitesi oluşturmuştur. Oluşturulan bu

komite bir yıllık bir plan ile yapılacak faaliyetleri belirlemiştir. Söz konusu faaliyet raporunda yeşil yıldız

için yapılanlara yer verilmiştir:

İlk olarak iş görenlere yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir. Bu kapsamda belirli periyotlar halinde

çalışanlara (200’ün üzerinde çalışan mevcut) eğitimler verilmektedir.

Oluşturulan çevre komitesi her ay düzenli olarak toplantılar yapıp fikir alışverişinde bulunmuştur.

Yapılan plan çerçevesinde, yönetimin de desteği ile 3 milyon doların üzerinde yenileme çalışması

yapılmıştır.

Yeşil otel olma sürecinde Tema Vakfı ile işbirliği yapılarak Tekirdağ’da yanmış olan ormanlık bir bölgeyi

yeniden yeşillendirmek amacıyla 2000 fidan dikilmiştir.

Çöpler plastik, karton ve cam olarak ayrıştırılmakta ve bunlar Fatih Belediyesi’nin çalışmakta olduğu özel bir

kuruluşa verilerek geri dönüşümleri sağlanmaktadır. Ayrıca otel dışına konulan cam toplama kumbarası ile

de her ay belli bir oranda cam yine bu özel kuruluşa verilmekte ve bunun karşılığında belli bir ücret alınarak

bu para, yardıma muhtaç kişilere aktarılmaktadır. Bu sayede çevresellik anlayışı sosyal sorumluluk projesini

de içinde barındırmaktadır.

BW otel standartlarına uymayan, eskiyen yatak, çarşaf, masa, sandalye gibi eşyalar hastahanelere

verilmektedir.

Enerji kullanımı konusunda, 2006 yılından beri enerji giderleri aylık olarak tutulmaktadır. Bu sayede enerji

kullanımında bir yükselme olup olmadığı, eğer yükselme varsa bunun nedenleri araştırılmaktadır.

Katlardaki acil (emergency) ışıklarının 2010 yılı itibari ile yenilenebilir enerji projesi kapsamında rüzgar

enerjisi ile beslenecek hale getirilmesi planlanmaktadır.

2009 yılı içerisinde güneş enerji sisteminin alt yapısı oluşturulmuştur ve 2010 yılında bu projenin bitirilmesi

planlanmaktadır. Bunun yanı sıra Schneider Elektrik ve Philips ile ortak çalışmalar yapılarak, elektrik

teçhizatlarının tasarruflu ve uzun ömürlü olması sağlanmaya çalışılmaktadır.

Oteldeki tüm ampuller değiştirilerek tasarrufampulleri takılmıştır.

Oteldeki florasanlar (civa buharı içerdiği için sağlığa zararlı) toplanarak yine özel bir kuruluşa verilmiştir.

Otelin her katında ve diğer ortak kullanım alanlarında pil toplama kutuları yer almaktadır. Bu piller

toplanarak Fatih Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu bir firmaya verilmektedir.

Odalarda, tüm departman ofislerinde, genel kullanım alanlarının tamamında geri dönüşüm kutuları yer

almaktadır.

Yine odalarda her defasında maksimum altı litre rezervuar kullanımını sağlayan bir sistem yer almaktadır. Bu

sayede tuvaletlerde su tasarrufu sağlanmaktadır.

Oteldeki tüm musluklarda su tasarruf cihazları yer almaktadır.

Her odada geri dönüşüm kutuları, bilgilendirme formları ve uyarılar mevcuttur. Bunun yanı sıra isteğe bağlı

çarşaf, yastık değişimi yapılmaktadır.

Odalardaki şampuan, sabun ve benzeri malzemeler geri dönüşüme uygun olarak alınmaktadır.

Plastik olan çamaşır poşetleri değiştirilerek kağıt poşetler kullanılmaya başlanmıştır.

Her tuvalette yapılan faaliyetler ile ilgili uyarılar mevcuttur.

Çeşitli kurum ve kuruluşlarla (İSKİ, Belediyeler, Bankalar ve benzeri) istişare edilerek onların da bu sürece

dahil olmaları konusunda bilgi verilmekte ve ortak çalışmalar yapılmaktadır.

Yine 2009 yılı içerisinde otel müşterilerinin oyları ile belirlenen en temiz otel kategorisinde BW President

İstanbul, dünyada ilk 10 içerisinde yer alarak büyük bir başarı elde etmiştir.
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Taranta Restoran

Yiyecek-içecek işletmeleri de, gerek tüketicilerin çevre ve sağlık konularındaki hassasiyetlerini dikkate

aldıklarını göstermek, gerekse mevcut pazarda sürdürülebilirliği sağlamak için yeşil pazarlama

uygulamalarına yönelmektedirler. Bu doğrultuda, dünyadaki en önemli birliklerden biri olan Yeşil

Restoranlar Birliği ve bu birlik bünyesinde yer alan çeşitli işletmeler uyguladıkları yeşil pazarlama

faaliyetleri ile bu alanda tüm dünyaya örnek olmaktadırlar.

Söz konusu birlik bünyesinde yer alan ve yapmış olduğu yeşil ürün uygulamaları ile örnek teşkil eden

restoranlardan biri de Taranta Restoran’dır.2000 yılında Boston’da açılan bu restoranın şefi ve aynı zamanda

sahibi Jose Duarte, diğer sektörlerde olduğu gibi restoran sektöründe de bir yeşil hareketin başladığını ve

kendi restoranının da bu hareket içerisinde yer alması gerektiğini belirtmektedir.

J.Duarte bu doğrultuda, Yeşil Restoranlar Birliği’nin görevlendirmiş olduğu danışman ile birlikte,

restoranının olumsuz çevresel etkilerinin azaltılarak planlı bir şekilde büyümesi, mali tasarruf, enerji

verimliliği, atık yönetimi gibi konularda uygulamalar yapmıştır.

Duarte, restoranların çevre üzerinde nasıl bir olumsuz etki yarattığını ve bu konuda ne tür uygulamalar

yapılması gerektiğini öğrendikten sonra, yeşil restoranlar hareketinin Boston’daki en büyük

savunucularından biri olmuştur. Bu konuda yapmış olduğu yenilikler şunlardır;

Styrfoam (suni köpük, plastik mantar) kullanımını kaldırmak

Kullanılan suyun, başka alanlarda yeniden kullanılması ve akış hızının azaltılması için (ör: tuvaletlerdeki

sifonlarda) bütün gider vanalarının değiştirilmesi ve suyun muhafaza edilmesi

Restoran masalarında yer alan mumların güneş enerjisi ile güç depolayan ve o şekilde yanan mumlar ile

değiştirilmesi

Enerji tüketimini azaltmak için tüm ampullerin enerji tasarruflu ampuller ile değiştirilmesi ve tuvaletlere ışık

sensorlarının (kişinin hareketine duyarlı şekilde yanıp sönen bir ışık sistemi) takılması

Organik ve organik olmayan tüm materyallerin birbirinden ayrıştırılması ve geri dönüşümün sağlanması

Tuvaletlerde kağıt havlular yerine, enerji tasarruflu el kurutma cihazlarının kullanılması

Duarte, bu uygulamalar ile birlikte Taranta Restoran’ın ciddi anlamda tasarruf sağlamaya başladığını ifade

etmektedir. Restoran, sadece kağıt havluların, enerji tasarrufu sağlayan el kurutma cihazları ile değiştirilmesi

sonucu yıllık 1300 Dolar tasarruf sağlamıştır. Bunun yanı sıra değiştirilen 19 Dolar’lık her bir enerji

tasarruflu ampul, her yıl enerji maliyetlerinde 25 Dolar’lık bir tasarruf yaratmıştır. Restoran, yapmış olduğu

geri dönüşüm uygulamaları sayesinde ise ödediği çöp vergisini % 50 azaltmıştır.

Restoran, Yeşil Restoranlar Birliği danışmanı ile yaptığı çalışmalar esnasında, düşük akış hızı sağlayan

vanaların su tüketimini azaltma konusunda çok basit, ancak bir o kadar etkili bir yöntem olduğunu

öğrendikten sonra, tüm vanaları değiştirerek yine bu alanda da önemli miktarlarda tasarruf sağlamayı

başarmıştır. Normal vanalar, dakikada üç galon suyun akıp gitmesine neden olurken, düşük akış hızını

sağlayan vanalar, saatte altmış galon suyun boşa gitmesini önlemektedir.

Yapılan tüm bu yenilikler ve yatırımlar, Taranta Restoran’ın yeşil restoran olmasını sağlamıştır. 2007 yılında

bu sertifikayı almaya hak kazanan restoranın şefi ve sahibi Duarte, kendini sürdürülebilir restoran sektörünün

yaratılması için adadığını ifade etmektedir. Bu oluşumun sağlanmasında da hiç şüphesiz sürdürülebilirliği

misyonları olarak belirten Yeşil Restoran Birliği’nin tüm dünyada faaliyet göstermeye başlaması ve

yayılması büyük önem arz etmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Yeşil pazarlama ve yeşil pazarlamanın fonksiyonlarından biri olan yeşil ürün uygulamaları günümüzde

önemi hızla artan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni ise yakın gelecekte

dünyanın küresel çapta bir iklim krizi ile karşı karşıya kalacak olmasıdır. Yoğun üretim faaliyetlerinin,

gereğinden fazla kaynak tüketiminin, teknolojinin ilerlemesinin, nüfus artışının, işletmelerin, tüketicilerin,

devletlerin daha doğrusu kapitalist sistem içerisinde yer alan her dinamiğin çevreyi amaçlara yönelik hizmet

eden bir araç olarak görme anlayışı, dünyanın bu noktaya sürüklenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu

bağlamda turizm işletmeleri de sistemin bir parçası olarak, bu süreçte yer almaktadırlar. İşte bu noktada ne

yapılması gerektiği sorusuna ilişkin, Grant (2008:64)’in de ifade ettiği gibi, sürdürülebilirlik ile ekonomik

başarının uzlaşmaz olmadığı yönündeki radikal fikri benimsemek, doğru cevap olarak ifade edilebilir. Bu

fikir aynı zamanda Yeşil uygulamaların da temelini teşkil etmektedir.
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Bu minvalde yapılan çalışmada, turizm sektörü içerisinde yer alan seyahat, konaklama, havayolu ve yiyecek

– içecek işletmelerinin yapmış oldukları yeşil ürün uygulamalarına yer verilmiştir. Bu uygulamaların,

Türkiye’de yer alan turizm işletmelerine örnek teşkil etmesi ve bu doğrultuda yeşil turizm işletmelerinin

çoğalarak artması amaçlanmaktadır. Buradaki önemli olan nokta söz konusudur. Birincisi, turizm

işletmelerinin yeşil ürün uygulamalarına yönelirken samimi olması, başka bir deyişle ürünün yeşile

boyanmaması gerekmektedir. Yani işletmeler bu tür uygulamaları yaparken gerçekten çevresel duyarlılığa

sahip tüzel kişilikler olduklarını göstermelidirler. İkincisi ise, işletmelerin çevresel duyarlılıktan hareketle

samimi bir şekilde gerçekleştirdikleri yeşil uygulamaların tüketici cephesinde aynı samimiyet ile

karşılanması ve talep edilmesidir. Kısacası tüketici ile işletme aynı bakış açısında ve aynı paralelde hareket

ettiği sürece yeşil ürün uygulamaları, işletmeler tarafından daha fazla benimsenmeye başlayacak ve daha çok

talep görecektir. Böylelikle gelecekte Türkiye’de de çevresel uygulamalara yönelen işletmeler varlıklarını

sürdürebilecek, diğerleri ise kaybolup gideceklerdir.
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TURİZM SEKTÖRÜNDE KÜRESELLEŞMENİN ETKİSİ VE

REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Nurdan
KUŞAT

Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu

Özet

Tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde tüm sektörlerde

olduğu gibi turizm sektöründe de rekabet edebilirlik belirleyicilerinin büyük ölçüde değiştiğini görmekteyiz.

Günümüzde yaşanan bu hızlı değişimde en büyük etkenin, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra

ortaya çıkan ve yine aynı yüzyılın son on yılında daha da bir ivme kazanan küreselleşme ve teknolojik

gelişmelerle ilgili olduğu açıktır. Bu yeni oluşum; turizm sektörünü içine alan tüm birimleri, eski gelenekçi

turistik ürün ve pazarlama taktiklerini terk etmeye zorlamaktadır. Aksi takdirde; bu yeni ekonomik düzen

gelenekçi ülke ve firmaların acımasız rekabet ortamında bekledikleri sonuçlara ulaşmalarını engellerken, bu

piyasadan silinmelerine bile sebep olabilecektir. Bu çalışma ile yeni yapılanma çerçevesinde dünya turizm

piyasası içerisinde yer alabilmek ve bu yeri sürdürülebilir kılmak için neler yapılması gereği üzerine bir

değerlendirme yapılmaya ve bu konuda gerek turizm işletmelerine, gerek devlete düşen görevlerin neler

olduğu konusunda bir sonuç ortaya konmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Turizm sektörü, rekabet gücü, küreselleşme, sürdürülebilirlik.

Giriş

Turizm sektörünün bugün olduğu gibi gelecekte de tüm ülke ekonomileri için yarattığı ekonomik getiriler

bakımından en çok dikkat çeken sektörlerden biri olma konumunu devam ettirmesi beklenmektedir.

Sektörün, pek çok sektörle olan yakın ilişkisi, emek yoğun bir sektör olmasına karşın modern teknolojiye

olan bağımlılığı, bire bir müşteri odaklı olması ve müşteri memnuniyeti ağırlıklı çalışması ve belki de en

önemlisi üretilen ürünün müşterinin ayağına götürülme şansının olmaması bu sektörü hem diğer hizmet

sektörlerinden hem de tüm sanayi ve tarım sektörlerinden farklı kılmaktadır. Bu farklılıkların sektör adına

avantaja dönüştürülmesi için, rekabet gücü belirleyicilerinin doğru tanımlanmasına ve bu güçlerin

sürdürülebilirliğine ihtiyaç vardır.

Bu bağlamda büyüyen ve değişen turizm pazarından arzulanan payın elde edilmesi ve ulusal/uluslararası

pazarlarda rekabet üstünlüğünün sürdürülebilirliği için, karşılaştırmalı üstünlüklerin rekabetçi üstünlüklere

dönüştürülmesi şarttır.

Bu çalışmada, adı geçen sektörde sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli bir faktör olarak değerlendirilen

turistik ürünün, bir başka deyişle turistik destinasyonun rekabet üstünlüğünün sürekli kılınması üzerinde

durulmaktadır. Bu bağlamda da sektörel rekabet gücünü, rekabet avantajı ve rekabet üstünlüğü boyutuna

taşıyacak olan belirleyicilere yönelik bir değerlendirme yapılmıştır.

Küreselleşme ve Rekabet Kavramındaki Değişmeler

1990’ların ikinci yarısında öncelikle sanayileşmiş ekonomilerin üretim yapılarında ortaya çıkan değişiklikler,

tüm dünya ekonomilerini “Yeni Ekonomik Düzen” adı verilen yeni bir yapılanmaya doğru sürüklemiş ve

önce GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması), arkasından WTO (Dünya Ticaret Örgütü)'nun işlerlik

kazanmasıyla uluslararası ticarette ortaya çıkan serbestleşme bu yeni yapılanmaya apayrı bir görünüm

kazandırmıştır.

20. yüzyılda rekabet üstünlüğü kavramı üzerine gerçekleştirdiği sayısız çalışmasıyla dikkat çeken Porter

(1991), “Ulusların Rekabet Üstünlüğü” adlı eserinde bir ekonomide temel amacın insanların yaşam

standardını artırarak sürdürmek olduğuna vurgu yaparken, bunun da genel şartının ulusal verimlilik ve

uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğü kazanmak olduğunu ayrıntılı bir şekilde dile getirmektedir.
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Küreselleşme, son yıllarda yaşanan ve bilişimde devrim yaratan teknolojik gelişmelerin hem nedeni hem de

sonucu olmuştur (Eroğlu ve Albeni; 2002:31). Teknolojik gelişmenin ve özellikle de bilgi ve iletişim

teknolojilerinin (BİT), büyümenin en önemli kaynağı olduğu ve sahip olan ülkelere bir rekabet üstünlüğü

sağladığı söylenebilir.

Türkkan'ın belirttiği gibi (2006:45-49) rekabetin bir yarış olduğunu düşündüğümüzde, bu yarışta ön sıralarda

yer almak ve bu yapıyı sürdürülebilir kılmak için, rekabet avantajını iyi kullanmaya ihtiyaç olduğu kesindir.

Özer ve arkadaşları da (2003:1-2) firmaların ellerindeki bilgiyi yeni bilgi yaratmada doğru biçimde

kullandıkları takdirde, rekabet avantajını rekabet üstünlüğüne dönüştürebileceklerini açık bir şekilde ifade

etmektedirler.

Turizm Sektöründe Rekabet

Turizm sektöründe kullanılan rekabet stratejileri de, diğer sektörlerde kullanılan stratejiler gibi yeni

yapılanmaya ayak uydurmak zorunda kalmıştır. Aslında bu stratejilerin diğer hizmet sektörlerinde ortaya

çıkan değişikliklerden etkilendiği bir gerçektir. Çünkü turizm yapısı gereği hizmet sektörünün pek çok alt

sektörüyle iletişim içerisindedir. Bu özellik sektörün rekabet yapısında da önemli değişikliklere gidilmesinde

tetikleyici güç olmuştur.

Sezgin (2004:109-133) turizm sektöründe ortaya çıkan rekabet değişikliklerinin 1950'li yıllarda BİT'lere

(Bilgi İletişim Teknolojilerine) yapılan yatırımlarla başladığını, bu yatırımların hem sektörde yer alan

işletmeler hem de sektöre destek olan kamu kurum ve kuruluşlarınca teşvik edildiğini belirtmektedir.

Gerçekten de ağ teknolojisinde yaşanan bu gelişmeler, hem sektörün ulusal hizmet ağının işlerlik

kazanmasına ve iç pazarda hareketlilik yaratmasına, hem de uluslararası düzeyde ulusal sektörün sesini

duyurarak uluslararası pazarlarda varlığını ispat etmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

Sezgin (2004:109-133) turizm sektöründe yaygın olarak kullanılan bilgi iletişim teknolojilerini dört bölümde

toplamıştır. Bunlar1:

Merkezi Rezervasyon Sistemleri,

Global Dağıtım Sistemleri,

İnternet,

İntranet.

Turizm literatüründe sektörün yeni rekabet stratejilerinin kullanılmasında ağırlıklı olarak bilgi işlem

teknolojilerinden yararlanıldığına dair pek çok çalışmaya rastlanmaktadır. Connoly, Olsen ve Moore'un 1998

yılında yapmış olduğu çalışma, bunlardan bir tanesidir. Travel Web İstatistikleri kullanılarak gerçekleştirilen

bu çalışma sonuçları, internet yoluyla otel rezervasyonu yapan bireylerin demografik özelliklerini ortaya

koymaktadır (Connoly, Olsen ve Moore, 1998:45). Wei ve arkadaşlarının gerçekleştirmiş olduğu bir diğer

çalışma da, turistik işletmelerin internet sitesinin varlığı ile, bu sitelerin müşterilerce kullanım oranı

arasındaki ilişki incelenmiştir.

Türkiye'de Hançer ve Ataman'ın (2006) seyahat acentelerinin iletişim teknolojilerini kullanım özelliklerine

yönelik ve Tutar ve arkadaşlarının da (2007) konaklama işletmelerinin yıldız sayıları ile bilgi iletişim

teknolojilerini kullanma miktarları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaları dikkat çekmektedir. Fakat elde

edilen sonuçlar bu teknolojilerin gelişmiş ülke vatandaşlarınca ve büyük ölçekli işletmelerce yaygın olarak

kullanıldığını göstermektedir2.

Sektörde Rekabetin Değişen Yüzü

Hem ulusal, hem uluslararası pazarlarda rekabetin değişen yüzü, ulusları rekabet edebilirlik yarışına

sokmuştur. Bu yarışta rekabet gücünü rekabet avantajına dönüştürebilen ve bu avantajı sürdürülebilir kılanlar

başarılı olmuş, diğerleri ise piyasadan çekilmek zorunda kalmışlardır. Hem imalat hem hizmet işletmeleri

1
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bknz: Erkan Sezgin (2004) Bilişim Teknolojileri ve Finansal Yapılanma Sürecinde Turizm Endüstrisi ve

Türkiye Turizmi, TC Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1540, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Yayınları, No: 6, Eskişehir

2
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bknz. Hançer ve Ataman (2006) ve Tutar vd. (2007)
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için geçerli olan durum, turizm işletmeleri için de bağlayıcı sonuçların ortaya çıkmasını teşvik etmiştir. Fakat

turizm sektöründe rekabet gücünü açıklamada geleneksel faktörlerin yetersiz kaldığı bir gerçektir. Çünkü

sektörün nitelik ve nicelik olarak değil imalat sektörlerinde, Kendisi gibi hizmet sektöründe yer alan

işletmelerden bile farklı bir yapı göstermesi bu duruma sebebiyet vermektedir.

Çevresel, doğal, kültürel özellikler ve üretim aşamasında ortaya koyulan hizmet kalitesi, sektörün niteliksel

özelliklerini; fiyat, maliyet, kur gibi değerlerse sektörün niceliksel özelliklerini tanımlamaktadır. Turizm

sektörü için hem niteliksel hem niceliksel özelliklerde rekabet gücünü artırmak esas olsa da; günümüzün

rekabetçilik anlayışı niteliksel rekabetin sürdürülebilir rekabet için daha önemli olduğunu ortaya

koymaktadır. Her ne kadar rekabet konusunda çok farklı görüşler mevcut olsa da, hepsindeki ortak nokta

rekabetin çok yönlü bir kavram olduğudur (Bahar ve Kozak, 2005:81).

Bahar ve Kozak bir diğer çalışmalarında (2008:189) bilgi çağının yeni tüketicilerin "çok yönlü gelişmiş, yeşil

ögelere giderek artan bir ilgi gösteren ve teknolojik olanaklardan azami şekilde yararlanmak isteyen

tüketiciler" olacağını vurgulamaktadırlar. Değişen tüketici profili sektörel rekabet gücünü oluşturan

değerlerin önem ve öncelik sıralamalarını değiştirmenin yanı sıra, yeni rekabet gücü değerlerinin ortaya

çıkmasına da etkide bulunmaktadır.

Hacıoğlu (2010:12) rekabetin değişen ve gelişen yüzünün ortaya çıkardığı yeni turistik rekabetin birkaç

şekilde karşımıza çıkacağını belirtmektedir. Bu rekabet türlerini şu şekilde özetlemek mümkündür (Hacıoğlu

2010:12):

Birbirine benzer yada aynı değere sahip ürünler sunan veya aynı kategorideki işletmeler arasında ortaya çıkan

ürün rekabeti,

Benzer ürünler sunan değişik sektör işletmeleri arasında ortaya çıkan işletme rekabeti,

Aynı kullanım amaçlı değişik ürünler sunan çeşitli sektör işletmeleri arasındaki rekabet,

Ulusal piyasadan uluslararası piyasaya açılma ile ortaya çıkan rekabet.

Rızaoğlu’da (2007:492) gelecekte turizm sektöründe rekabetin yüksek yatırımlarla karşılanmak zorunda

kalacağını; turistik işletmelerin daha sürekli, sistemli ve yoğun çalışmalar yapmaya zorlanacağını

belirtmektedir. Bu nedenle de daha sert ve daha belirgin olarak ortaya çıkacak rekabetlerin Hacıoğlu’nun da

belirttiği şekilde (2010:12) ürün, işletme, sektör ve uluslararası rekabet boyutuyla karşımıza geleceği

vurgulanmaktadır (Rızaoğlu, 2007:492).

Hacıoğlu (2010) ve Rızaoğlu’nun (2007) turizm sektöründe gelişen ve değişen rekabet koşullarına uyumlu

olarak ifade ettiği sektörün yeni rekabet yapısında turistik ürün ağırlıklı bir oluşumdan bahsedilmektedir. Bu

bağlamda yeni yüzyılın yeni rekabet gücünün turistik üründe rekabet etmeyi gerekli kıldığını düşünmek hata

olmayacaktır. Ama bu rekabeti uzun ömürlü kılmanın tek koşulunun da turistik üründe sürdürülebilir bir

yapıyı gerçekleştirmeye bağlı olacağı unutulmamalıdır.

Turizm Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Belirleyicileri

Ekonomik ve coğrafi kapsamı dikkate alındığında, turizm sektörünün hiç tartışmasız dünyanın en büyük

sektörü olduğu söylenebilir. Bu nedenledir ki şu anda turizm, pek çok küresel soruna çare olarak

görülmektedir (Velikova,200:496). Özellikle de sürdürülebilir turizm, bu süreçte oldukça ağırlıklı bir yapı

ortaya koymaktadır.

Kavram olarak sürdürülebilirlik, bir eylemin çeşitli desteklerle devamlılığının sağlanmasını anlatır. Kaypak’a

göre (2010:98) sürdürülebilirlik, belirli bir ekosistemin ya da sürekliliği olan herhangi bir sistemin, kesintisiz,

bozulmadan, aşırı kullanımla tüketmeden ve ana kaynaklara aşırı yüklenmeden sürdürülebilmesi yetkinliği

olarak tanımlanabilir. Ekonomi literatürüne ekonomik sürdürülebilirlik olarak giren bu kavram WTO’nun

yapmış olduğu tanımlamayla, rekabet gücünün önemli bir unsuru olarak bugünkü değerine ulaşmıştır. WTO

(1998:20) Brundtland Raporu olarak da bilinen raporda sürdürülebilir kalkınmayı; “gelecek nesillerin

ihtiyaçlarını gidermelerini tehlikeye sokmadan, bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılamayı sağlayan kalkınma

şekli olarak tanımlamaktadır. Bu raporda sürdürülebilir kalkınma ile dile getirilen sadece azami ekonomik

büyümeyi elde etme ile ilgili olmayıp, mevcut nesil ile gelecek nesil arasında eşitlik ilkesine dayalı, adaletli

bir ekonomik kalkınmayı etkinleştirmekten bahsedilir (Garrod ve Fyall,1998:200).
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Sürdürülebilir kalkınma Collins tarafından Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun yapmış olduğu tanıma

sadık kalınarak şöyle ifade edilmiştir (alıntılayan Velikova,2000:497): “Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını

karşılama kabiliyetlerine zarar vermeden, günümüzün ihtiyaçlarını karşılamalarıdır.” Bu tanımda gelecek

neslin ihtiyaçlarının ne olduğu açısından bir belirsizliğin olduğu göze çarpar. Ama neticede sürdürülebilir

kalkınma çevresel ve ekonomik şartları içerisine alan bir kavramdır.

Sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir büyüme kavramının turizm sektörüne uyarlanmış şeklini oluşturur.

Turizm sektörünün bugünkü ekonomik değerlerinin geleceğe yansıtılmasında, özellikle çevresel faktörlerin

önemi ve korunması üzerine kurgulanmış bir kavramdır. Gelecekteki yaşam kalitesi için önemli sonuçlar

doğurarak çevresel korumayı sağlamasının yanı sıra, turistik büyümeyi sağlayan bir süreçtir (Flowers ve

Easterling, 2006:117). Avcıkurt’un deyimiyle de (2007:103) alternatif turizm, topluma dayalı turizm, yeşil

turizm ve sorumlu turizm gibi turizm türlerinin tümünü kapsayan ve sektörün çevreyle sosyal uyum

içerisinde gelişimini anlatan bir kavramdır.

Kuntay’a göre (2004:77) sürdürülebilir turizm, gelecek için perspektifleri geliştirerek ve koruyarak,

turistlerin ve ağırlayan bölgenin güncel ihtiyaçlarını yerine getiren, yaşayan canlı sistemlerin, biyolojik

çeşitliliğin, temel ekolojik süreçlerin ve kültürel bütünlüğün göz önüne alındığı estetik, sosyal, ekonomik

ihtiyaçlarla birlikte tüm kaynakların yönetimini bütünleştiren turizm olarak ifade edilir.

Sürdürülebilir turizm, turistik faaliyetler gerçekleştirilirken turistik değerlerin daha özenli, yıpratılmadan

kullanılmasını, özellikle çevresel, kültürel, tarihi yapıya kalıcı zararlar vermeden en üst düzeyde ekonomik

faydanın elde edilmesini amaçlayan, geçmişin katı turizm anlayışına daha yumuşak bir bakış açısı getiren bir

yapı oluşturmaktadır. Hacıoğlu ve Avcıkurt’da (2008:8-9) bu bakış açısıyla sürdürülebilir turizme

yaklaşmakta ve sürdürülebilir turizmin geçmişin kitle turizmine rakip olarak ortaya çıkan “alternatif turizm”

in önemli bir kaynağı olduğunu belirtmektedirler.

Sürdürülebilir turizm yerel toplumların sosyo-kültürel geçim kaynaklarının sürdürülebilirliği sayesinde,

turistik gelişmenin sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel özelliklerini dengelemeyi amaçlar (Schloegel,

2007:247). Fakat bu durumu eleştirenler, biyolojik çeşitliliğin pazarlanmasının sadece ve sadece

sürdürülebilir turizm için eşsiz özellikteki yerlerin korunmasına imkan tanıyacağını belirtmekte, taraftar

olanlar ise biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesinde turizm bileşenlerinin faydası olacağını iddia etmektedirler

(Schloegel, 2007:248). Velikova’ya göre (2000:497) güçlü bir turizm sürdürülebilirliği, çevresel koruma ve

zaman içerisinde doğal sermaye stoklarında bir azalışa sebep olmayan sürdürülebilirliktir. Ama şu da bir

gerçektir ki turistik sürdürülebilirlikte çevresel değerlerin yaşatılması için yoğun bir çaba vardır ve bu

çabanın bölge bazlı olması bile genel çevre yapısı üzerinde az ya da çok olumlu bir gelişme yaratacaktır.

Turizm sektörünün arz ve talep yapısının pek çok hizmet ve imalat sektöründen farklı olması, sürdürülebilir

turizm hareketinin yapılanmasında ki belirleyicilerin sayısının oldukça fazla olmasına sebep olmaktadır.

Jovıčıć ve Ilıć’de (2010:293) DTÖ, AB, OECD, vb. kurum ve uzmanların sürdürülebilir turizmin

belirleyicilerini oluşturmak için zorlu bir çalışma yaptıklarına; ekonomik hedefler, ulusal ve iş

ekonomilerinde kullanılan geleneksel belirleyicileri tanımlamada kolaylık sağlamasına rağmen; çevresel,

sosyal ve kültürel göstergelerin tanımlanmasının zorluğuna değinmektedir.

AB uzmanları tarafından önerilen sürdürülebilir turizm göstergeler (belirleyiciler) listesinin özellikle

ekonomik duruma odaklandığı görülmektedir (Jovıčıć ve Ilıć, 2010:296). Fakat bilinen şudur ki, bir bölgenin

turistik sürdürülebilirliği; doğru ve tutarlı bir çerçeve hazırlanmasını; ekonomik, çevresel, sosyal, kültürel ve

turistik memnuniyet gibi farklı elemanların birbirleriyle bağlantılarının dikkate alınarak gerçekleştirilmesini

gerektiren bir süreçtir.

Jovıčıć ve Ilıć (2010:296) sürdürülebilir turizmin belirleyicilerini 5 grupta toplayıp değerlendirmektedir:

Ekonomik göstergeler, turizmin genel ekonomiye yaptığı katkıyı yansıtmaktadır.

Turist memnuniyeti, turistik araştırmalara dayanarak tanımlanmaktadır.

Sosyal belirleyiciler, ev sahibi nüfusun öznel refahı açısından değerlendirilen sosyal bütünlükle ilişkilidir.

Kültürel belirleyiciler, çeşitlilik, bireyselcilik ve güzellik açısından kültürel bütünlüğü ölçmelidir (Kültürler

ve yapısal miras gibi).
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Çevresel göstergeler, çevre kalitesi ve farklı çevresel ortam açısından turist tarafından yapılan talebi

ölçmelidir (su, hava, biyolojik çeşitlilik gibi).

Sürdürülebilir Turizm İçin “Sürdürülebilir Rekabet”

Turizm sektörünün sürdürülebilir kılınması bu sektörde sürdürülebilir rekabet şartlarının iyi

değerlendirilmesine bağlıdır. Diğer bir deyişle sürdürülebilir turizm sürdürülebilir rekabetin hemen akabinde

oluşabilecek bir değerdir. Bu çerçevede sürdürülebilir rekabet koşulları bahsi geçen sektör için iki açıdan: a)

ürün ve destinasyon ve b) ekonomi, kamu ve devlet açısından değerlendirilecektir. Aslında bu konu çok daha

geniş ve ayrıntılı olmasına rağmen, çalışma alanının daraltılması ihtiyacı bu sınırlamayı zorunlu kılmaktadır.

Sürdürülebilir Rekabette Ürün
ve Destinasyon

Turizm sektöründe rekabetin en önemli kaynağının turistik çevreyi oluşturan faktörlerce meydana

getirildiğini söylemek mümkündür. Turistik çevre, turistik ürünü oluşturan; coğrafik, kültürel, tarihi

özelliklerin yanı sıra; turistik tesisler, rekreasyon işletmeleri, tur acenteleri gibi tesisleri de içerisine alır.

Bahar ve Kozak (2005:77) turizm sektöründe rekabet denildiğinde ilk akla gelen kavramın destinasyon

(turizm bölgesi) rekabeti olduğunu belirtirler. Destinasyon ise turistlere bütünleştirilmiş ürün ve hizmetler

sunan ve turizm ürünlerinin birleşiminden oluşmuş coğrafik bir alanı tanımlar (Bahar ve Kozak, 2008:33).

Destinasyon, bir mekanı anlatmakla beraber, bu mekanda pazarlanan ürün ve hizmetleri içine aldığı için;

destinasyon rekabeti kavramı da büyük oranda turistik mal ve hizmetlerin rekabetini açıklamak için

kullanılabilir.

Bir turistik destinasyonun rekabet gücü belirleyicilerini açıklamak istersek, bunların başında turistik ürün,

çevresel ve sosyal değerlerin gelmesi muhtemeldir. Özdemir ise (2008:27) bir turistik destinasyonun

kaynaklarını turistik çekicililikler, turizm işletmeleri ve alt yapı şeklinde açıklamakta; fakat destinasyon

rekabetinde önemli olanın sahip olunan kaynak miktarından ziyade, bu kaynakların ne kadar etkin

kullanıldığıyla ilişkili olduğunu belirtmektedir.

Turistik destinasyonların çekiciliği arttıkça, rekabet güçlerinin de artacağı aşikardır. Turistik destinasyon

çekiciliğinin turistik arz çekiciliğinden çok fazla farkı yoktur. Neticede, turistik bölgenin (destinasyonun)

tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin varlığına, turistik mal ve hizmetlerin üretim ve sunumuna bağlıdır.

Ayrıca mevcut yapının ne ölçüde korunduğu ve ne miktarda bu değerlerin geleceğe aktarılabildiği konusu da

destinasyonların rekabet gücünün sürdürülebilirliği için önem arz eder.

Kozak (2008:139) turistik destinasyonları bir turistik ürün olarak değerlendirmektedir. Bu yaklaşımın son

derece gerçekçi bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Turistik destinasyonun içerisinde bir turistik ürünü

oluşturan ve turistik ürün kavramını açıklamada kullanılan bütün unsurlar yer almaktadır: Turistik çekicilik

unsurları (sosyo-kültürel, ekonomik ve psikolojik) başta olmak üzere; turistik işletmeleri (ulaştırma,

konaklama, yiyecek-içecek işletmeleri, tur operatörleri ve diğer turizm işletmeleri) bu yapının içerisinde

görmek mümkündür. Bunların her birisi de turistik ürünün bir parçasını temsil eder.

Bu bağlamda bir destinasyondaki rekabet unsurları, turistik ürünlerin hepsindeki rekabet unsurları ile aynıdır.

İçerisinde ekolojik sistemin korunmasından, yeni ürün geliştirmeye, markalaşmadan pazar bölümlemesine

gitmeye, kamusal destekten kümelenmeye, bilişim teknolojilerini iyi kullanmaktan pazarlamaya kadar daha

adını sayamadığımız pek çok unsur yer alır. Bu unsurların her birinde elde edilen rekabet üstünlüğü, sonuçta

ulusal bir rekabet avantajı sağlayabilir. Ama önemli olan, rekabet avantajını elde ettikten sonra, bu avantajı

sürekli hale getirmek ve mevcut kaynakları -özellikle yenilenemez olanları (tarih, kültür, çevre gibi)

sürdürülebilir kılmaktır. Yeni rekabet kavramının özü budur.

Çevresel değerlerin korunması ve yaşatılması kapsamında atılacak her olumlu adımın sektörde sürdürülebilir

bir rekabet anlayışının yerleşmesinde faydası olacağı kesindir. Bu mahiyette Dünya Turizm Örgütü (WTO)

Birleşmiş Milletler Ajansı, çevresel kaynakların sürdürülebilirliği için turizmde rol oynayan çevresel,

ekonomik ve sosyo-kültürel kaynakları dengeleyen sürdürülebilir bir turizm girişimi başlatmıştır (Schloegel,

2007: 1, 249). Turizm-çevre ilişkilerine karşı artan ilgi, hayati bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda

sürdürülebilirlik basit bir “yeşil” yada “çevre” sorunu olmayıp, ciddi bir durumu anlatır (Bramwell ve Lane,

2008:1). Zaten sürdürülebilir turizm günümüzde sadece bir destinasyon sorunu olmaktan çıkmış, küresel bir

sorun boyutuna bürünmüştür.
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Turizm sektörünün en önemli ve en ağırlıklı hammaddesi çevredir. Fakat maalesef teknolojik gelişme ile

artan sanayileşmenin en büyük faturası çevreye çıkmaktadır. Turizm sektörü de üretimini gerçekleştirirken

zaman zaman doğal çevreye geri dönüşümü olmayan zararlar vermektedir. Gösling (1999:310) ise farklı bir

yaklaşımda bulunarak, turistik yörenin çekiciliğinin sürekli kılınması, gerek turizm sektörünün gerekse

turizme bağlı sektörlerin yarattığı katma değerin, çevrenin korunması ve büyüme arasında dengeyi kuran bir

model oluşturacağını iddia etmektedir. Bunun gerekçesi olarak da çevreye duyarlı turist kitlesinin gidilen

ülkedeki çevreyi korumaya yönelik alınan önlemlere riayet ederek, bu yörelerde çevresel sorunların

çözümüne katkıda bulunduklarını ve bu anlayışın gelişmesine finansal açıdan da destek olduklarını

belirtmektedir (Gösling, 1999:315).

Tüm başarılı sürdürülebilir turizm projelerinin özünde turistik destinasyonun yanı sıra eşsiz özellikte bir ürün

vardır. Günümüzde turistik faaliyetlerin amacında meydana gelen değişmeler, farklılaşan bir turistik ürün

talebini gündeme taşımaktadır. Bu nedenle dünya turizm endüstrisinde yaşanan gelişmelerle paralel olarak,

mevcut rekabet üstünlüğünün sürdürülebilir kılınması için turizm pazarına yeni ürünlerle açılma zorunluluğu

kaçınılmazdır.

Ulu ve arkadaşlarının da belirttiği gibi (1998:70) farklı gereksinimleri karşılayan turistik ürünler, farklı

niteliklere sahip olmak zorundadır. Fakat bu farklılıklar yaratılırken aşırı kaynak tüketimine gidilmesinden

ziyade, küçük inovasyonlarla farklı tüketici gruplarının hizmetine sunulacak ürünlere imkan tanıyacak

özellikte yaratılmalıdır. Neticede büyük düşünülüp sürdürülebilir bir ürün farklılaştırılmasına gidilmesi

sayesinde maliyetlerin aşırı yükselmesine engel olunacak, geçici çözümlerle ortaya çıkan kaynak israfı

engellenebilecektir.

Crouch ve Ritchie (1999:14) turistik ürün çeşitliliğinin yüksek olduğu bölgelerin rekabet gücünün de yüksek

olduğunu belirtmekte; Lerner ve Haber (2001:83-84) sürdürülebilir bir turistik yapı için turistik ürün

farklılıklarının önemini özellikle vurgulamaktadırlar.

Günümüzün değişen rekabet anlayışı tüm sektörleri olduğu gibi turizm sektörünü de etkisi altına almış

durumdadır. Geçmişin fiyatla rekabet anlayışının yıkılıp, fiyat dışı rekabet unsurlarının sürdürülebilir rekabet

için gerekli koşul olduğunun anlaşılması, ürün ve üretim süreçlerinde yenilikçi yapıların, inovatif unsurların

ön plana çıkmasına neden olmuştur. Bu yeni yapı sayesinde rekabet, ulusal boyutlarını aşıp, uluslararası bir

çerçeveye oturmuştur.

Turizm sektöründe yeni ürün geliştirme çalışmaları, turistik talebin ortaya çıkarılarak, bu talebi karşılamaya

yönelik akılcı bir turizm pazarlama stratejisinin oluşturulması ile aktif hale getirilebilir. Kozak’a göre

(2008:148) turizmde pazarlama araştırmasında tüketicilerin değişen demografik özellikleri dikkate alınarak

yeni ürün geliştirme çabaları başlatılmalı ve başarılı ürün geliştirme uygulamaları için turizm işletmeleri ve

turizm bölgesinin sahip olduğu kaynakların çeşitliliğine göre etkin bir pazar stratejisi oluşturulmalıdır.

Herhangi bir sektörün satışlarının artırılmasında reklam ve ürünün markası önemli bir diğer unsur olarak

karşımıza çıkmaktadır. Fakat ne yazık ki reklam pahalı ve etkileri çok da net olmayan bir pazarlama aracıdır.

Buna rağmen sadece iyi işlenmiş değil, aynı zamanda etkin reklamlara duyulan ihtiyaç turizm ve tatil

piyasasında gittikçe daha önemli bir hale gelmektedir (Morgan ve Pritchard, 2006:157). Bunun yanı sıra

reklamın başarısı, iyi bir markayla pekiştirilebilir ve sürdürülebilir rekabet avantajı elde edilebilir. Kozak için

marka (2008:150), tüketici için ürünün bir tür sigortası, bir başka açıdan da turistik ürünün sigortasıdır. Bu

nedenle sektörel başarının geleceğe taşınmasında marka oluşturmak önemlidir. Turistik işletmeler markaların

varlığını, sektöre uygunluğunu, mevcut ve gelecek performanslarını rakipleriyle karşılaştırarak oluşturmak

zorundadırlar.

Sürdürülebilir Rekabette Ekonomi, Kamu ve Devlet

Turizm sektöründe başarılı bir sürdürülebilir rekabet uygulaması, başlangıçta finansmana ve turistik talebin

doğru olarak belirlenmesine ihtiyaç duyar. Bu bağlamda sektörde çalışan personelin eğitimi başarılı ve kalıcı

bir girişime dönüştürülmelidir (Schlaegel, 2007:259). Yine Schlaegel’e göre (2007:256) turistik rekabetin

sürdürülebilirliği için turistik destinasyonun gelişiminin sağlanması adına maddi bir bedelin ödenmesine ve

resmi bir uygulamaya ihtiyaç olacaktır.

Turizm sektörü emek-yoğun üretim teknolojisi ile dikkat çeken bir sektördür. Bu özelliği nedeniyle alanında

uzman, sağduyulu bir çalışan profiline sahip olan turistik işletmelerin ve daha geniş bir yapılanmayla turizm
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sektörünün, rekabet avantajının sürdürülebilirliğinde bu güce sahip olması önemli bir yer unsurdur. Sektörün

kalifiye personel ihtiyacının karşılanmasında, bu alanda eğitim veren kurum ve kuruluşlara olan ihtiyaç çok

yüksek olduğu gibi, bu kurum ve kuruluşların sektörel etkinliği de çok önemlidir. Kızıloğlu ve Macit’in de

belirttiği gibi (2002:477-482) sadece turizmde istihdam edilen personel değil, turizm yöneticilerini de

kendilerini sürekli olarak yenilemeleri ve geliştirmeleri de sektörel beşeri sermayenin faydasını artıracaktır.

Nihayetinde günümüzün işletmecilik anlayışı, sadece kalite çemberinde bir fiil çalışanları değil,

organizasyonda yer alan herkesi kaliteden sorumlu tutmaktadır (Yürütücü Öztopçu, 2003).

Turistik talep gittiği ülkenin ekonomik şartlarından da oldukça yüksek oranda etkilenir. Bu bağlamda gidilen

ülkedeki turistik fiyatlama ve uygulanan döviz kuru politikaları önem arzeder. Gidilen ülkenin fiyatları

rakipleriyle karşılaştırıldığında rekabet edebilir bir düzeyde olmak zorundadır. Oysa ki bu sektörde fiyatlar

sadece sektörün ürettiği ürünlerle ilgili olmayıp, bu sektöre destek veren sektörlerin fiyatlarıyla da yakından

ilişkilidir.

Oral ve Kurgun (1998:2) fiyatlama konusunun turizm pazarında karşılaşılan en temel sorunların başında yer

aldığını belirterek bu konuya bir kez daha dikkat çekmektedirler. Bahar ve Kozak da (2005:134) turist kabul

eden ve turist gönderen ülkeler arasındaki nisbi fiyat farklılıklarının turistik talep üzerinde etkili bir rol

oynadığını belirtirler. Bu çerçevede döviz kuru ve bu kurlardaki değişmeler turistik talebin destinasyona

çekilmesi ve sektörden yüksek oranda katma değerin elde edilmesi için önemli bir faktördür.

Döviz kurunda artış yönlü gelişmeler, yani yabancı paraya değer kazandıran hareketler, turistik dış

bağlantıların bu değişiklik gerçekleşmeden yapılmış olması durumunda ülke adına döviz bazında bir getiri

sağlayamayacak, ama yerel para cinsinden firmanın getirisini artıracaktır. Ayrıca döviz kuru yükselişleri ile

iç fiyatlarda yaşanan yükselişler turistik talebin başka destinasyonlara kaymasına sebep olarak, bölgenin

rekabet gücünde olumsuz bir değişim yaratabilecektir.

Döviz kurunda azalış yönlü ortaya çıkan hareketlenmeler ise, yabancı turistler için turistik faaliyetlerin

pahalanmasına sebep olarak, yine bu talebin başka destinasyonlara kaymasına sebep olabilecektir. Bu

nedenle döviz kurunda devalüasyon ve revalüasyon uygulamalarına karar verilirken hükümetlerin turizmde

rezervasyon dönemlerine ayrı bir özen göstermesine ihtiyaç vardır.

Turizm sektörünün daha sürdürülebilir bir yaşam tarzının önemli bir parçası olabilmesi için, ortaya koyulan

değişikliklerin kamu tarafından benimsenen davranış kalıplarına dönüştürülmesine gereksinim vardır. Miller

ve arkadaşlarının (2009:627) hükümet ve turizm sektörünün sürdürülebilir turizmi teşvik etmekteki rolü ile

ilgili beklentileri ve turizm davranışının amaçlarını inceledikleri makalelerinde, mevcut turizm davranışında

önemli değişiklikler yapmak için bir gönülsüzlüğün olduğu ve bu gönülsüzlükle bağlantılı olarak turizmin

ekonomik, sosyal ve çevresel etkisine olan farkındalıkta bir azalışın meydana geldiği yönünde bir takım

bulgulara rastlanmıştır. İnsanlar, diğer insanlar ve gelişmekte olan ülkelerin mevcut yapıya bakış açıları

değişmedikçe, davranış kalıplarını değiştirme yönünde direnç gösterirler. Bu nedenle rekabet gücünün

sürdürülebilirliğinde özellikle kamuoyunun konu ile ilgili olarak bilinçlendirilmesi gerekir ki, bu konuda en

büyük rol devletin olacaktır.

Ekonomide değişen fırsatlar, ortaya çıkan beklenmedik olaylar tüm ülke ekonomisini ve sektörleri

etkileyebileceği gibi, turizm sektörünün de rekabet ortamını önemli ölçüde ve aniden değiştirebilir. Turizm

sektöründe bu tür beklenmedik gelişmeler; terörizm, salgın hastalık, sel ve deprem gibi doğal afetler şeklinde

kendini gösterebileceği gibi, ülkeler arasında ortaya çıkan ani bir askeri veya siyasi bir gerginlik şeklinde de

kendisini gösterebilir. Bu gibi beklenmedik gelişmelere karşı devletlerin mutlaka bir B planının olmasına

ihtiyaç vardır. Turizm sektörünün rekabet gücünün sürdürülebilirliğinde bu anlayış önemli bir yapı oluşturur.

Bu yapının kurulması da, devletin hantal ve aşırı bürokratik yapısından kurtulup, daha esnek bir profil

oluşturabilmesi ile mümkün kılınabilir.

Devletin sürdürülebilir turizmi uyarması için bir takım teşvik politikalarını uygulamaya geçirmesine ihtiyaç

olduğu aşikardır. Bu bağlamda yapılabilecekleri Schloegel (2007:259-261) şu şekilde özetlemektedir:

Yeni turistik altyapı kuran işletmelere teşvik sağlanmalıdır. (Turistik içerikli tüm yeni yapılanmalar için vergi

muafiyeti, proje maliyetleri belirli bir değerin üzerine çıkan metropollerde arazi vergisi muafiyetleri, belirli

bir süre için tüm rekreasyon işletmelerine çeşitli teşvikler, vb gibi…)

Turizmi yönlendiren grup, bölgenin dizaynı ve gelişmesi için sürdürülebilirlik kurallarına uymalıdır.
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Bölgesel yada ulusal sürdürülebilir turizm programı oluşturulabilir. Bu bir tür sertifikasyon programıdır.

Tesis, ürün, süreç yada hizmetin belirli standartlara uygun olduğuna yazılı güvence veren bir süreçtir. Ayrıca

bu sertifikasyon, katılımcı olmayanlar karşısında üyelerine bir pazar avantajı da sağlar.

Turizm sektöründe rekabetin sürdürülebilir kılınması için devlete düşen görev aslında bu kadarla da

kalmamakladır.

Sektörel gelişimin turistik destinasyonların gelişimi ile yakından ilişkili olduğu iyice anlaşılmıştır. Bu

kapsamda da devlet, destinasyonların sürdürülebilirliği için, bu destinasyonlarda turistik kümelenmeleri

teşvik ederek mevcut amaca iyi bir şekilde hizmet edebilir.

Kümelenmeler, son yıllarda küreselleşmenin de etkisiyle iyice artan ulusal ve uluslararası rekabette, rekabet

gücünün ortaya konmasında oldukça etkili bir uygulama olarak kabul edilmektedir. Kümelenmelerin

içerisinde birbiriyle bağlantılı olarak çalışan, hem yatay hem de dikey olarak birbirine bağımlı pek çok kurum

ve kuruluşun yanı sıra müşteriler de yer alır. Bir turistik destinasyon içerisinde böyle bir topluluğun

gerçekleştireceği bir mal yada hizmet üretiminin yaratacağı pozitif dışsallık, sektörde rekabet üstünlüğü elde

edilmesine ve bu üstünlüğün turistik sürdürülebilirlik için kullanılmasına imkan verecektir. Ayrıca

kümelenme mantığı ile oluşturulan iletişim, alıcı-satıcı ilişkisi, ortak pazarlama, AR-GE, eğitim,

dernekleşme, vs. ile güçlü bir sinerji ortaya çıkaran oyuncular işlem maliyetlerini düşürecek ve yenilikçilik

bu sayede tetiklenecektir (Eraslan, Bulu ve Bakan, 2008:6). Bu da sonuç itibariyle sektörde artan rekabet ve

artan sürdürülebilirlik anlamına gelir.

Kümelenmelerin hangi sektör olursa olsun kendiliğinden oluşacağı düşünülse de, bu oluşumların devlet eliyle

desteklenmesine, korunmasına ve teşvik edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Sonuç

Sürdürülebilir bir turizm başarısının çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel bir yapılanmanın harmanlanması

ve bu yapıların doğru kullanımının gerçekleşmesi ile sağlanacağı yapılan çalışma sonucunda elde edilmiş bir

bulgudur. Turizm sektörüne hizmet eden kaynakların sürdürülebilir turizme imkan sağlayacak şekilde etkin

kullanımı esastır. Sektörün orjinalinin doğa ve çevre temelli olması, biyolojik çeşitliliğin yanı sıra, tarihi ve

sosyo-kültürel değerlerin de korunup gözetilmesini zorunlu kılar. Bahsedilen bu kaynakların kısa sürede

yenilenemez bir yapı göstermesinin bu zorunluluktaki payı oldukça yüksektir. Bu bağlamda sürdürülebilir bir

turizm, özünde, sürdürülebilir bir turizm politikasının varlığına ve bu politikanın düzgün bir şekilde

uygulanmasına muhtaçtır.

Turizm sektöründe sürdürülebilirlik kriterlerinin sağlanmasının, rekabet açısından da bir üstünlük ve avantaj

yaratacağı ortadadır. Rekabet avantajının elde edilmesinde sahip olunması gereken unsurlar ile,

sürdürülebilirlik unsurları birbirleriyle örtüşmektedir. Özellikle çevresel değerlerin bölge ve ülke

ekonomisine turizm açısından sağladığı katkı düşünüldüğünde, çevre faktörünün rekabetin

sürdürülebilmesindeki önemi daha iyi anlaşılacaktır. Çevreye zarar vermeden, ekolojik yapıyı bozmadan,

sadece tüketim amacı güden bir pazarlama anlayışı yerine; yaşam standartlarını yükseltme odaklı bir

pazarlama stratejisinin benimsenmesi gereklidir. Ayrıca yine pazarlama stratejileri oluşturulurken her

tüketicinin talebi ayrı ayrı değerlendirilmeli, düşük maliyetli, işlevselliği yüksek inovatif ürünlerle ekonomik

değerin artırılması hedef edinilmelidir.

Yeryüzündeki kaynakların yavaş yavaş tükenmeye başladığı günümüzde, mevcut kaynaklarını uzun dönemde

etkin kullanabilen firma ve ekonomilerin, gelecek yıllarda rekabet üstünlüğüne sahip olacaklarını ve bunu

sürdürülebilir kılacaklarını söylemek mümkündür. Bu nedenledir ki, bir toplum için turizm sektörünün

gelişimi fayda-maliyet analizi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Olaya ekonomik açıdan yaklaştığımızda bu

bakış açısının kaynak kullanımında etkinliğin sağlanmasına yardımcı olacağını düşünebiliriz. Ayrıca turizm

sektöründe sağlanacak olan bir sürdürülebilirlik, sektörün ekonomik gelişme sürecine uyumunda da önemli

bir rol üstlenecektir.

Son söz olarak diyebiliriz ki; turizm sektöründe giderek artan rekabet gücünün hangi faktörlerden

oluştuğunun bilinmesi, bu sektörde rekabet gücünün arttırılması ve sürdürülebilir kalıcı başarıların elde

edilmesi için temel bir gereklilik ortaya çıkarmaktadır. Turistik ürünün sürdürülebilirliğinde çevresel

korumanın yanı sıra etkin bir pazarlama, rekabetçi fiyatlar ile hizmet sunumu, turistik güvenlik ve kamu

kabulü gibi faktörlerin de oldukça önemli roller üstlendiği düşünüldüğünde, akılcı ve uygulanabilirliği

yüksek bir turizm politikasına ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu bağlamda; sektörün rekabet
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üstünlüğünün sürdürülebilir kılınması için firma-sektör-devlet üçgeninin birbirinden bağımsız değil,

birbiriyle işbirliği içerisinde çalışmasına acil gereksinim bulunmaktadır.
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TÜRKTURİZMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET

AVANTAJI ELDE ETMENİN ÖN KOŞULU: ÜLKE İMAJI

Aslı
ALBAYRAK

İstanbul Arel Üniversitesi

Özet

Ülkeler turizm endüstriden elde ettikleri payı arttırmak için kıyasıya rekabet etmektedirler. Bu rekabette öne

çıkma adına ülkeler endüstrilerini ne kadar geliştirirlerse geliştirsinler öncelikle potansiyel turist olan

yabancıların gözünde ülkelerine ilişkin mevcut imajı sürekli olarak olumlu noktada tutmak ya da bunun için

önlemler almak zorundadırlar. Bu nedenle, ülke imajı turizmde sürdürülebilir rekabetin elde edilmesi

açısından ön koşuldur. Bu çalışma, ülkemiz imajının Türk turizmine olan etkilerini, ülke imajının Türk

turizminde sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmede diğer tüm faktörlerin ön koşulu olduğunu ortaya

koymak ve turizm sektörü açısından ülkemiz imajını geliştirici önerilerde bulunmak amacıyla planlanmış ve

yürütülmüştür. Çalışmada Arnolt Ulus Markaları Dizini ve Avrupa Birliği tarafından yayınlanan

Eurobarometre 2010 Değerlendirme Sonuçları ile Karpat ve Saran tarafından Türkiye İmajıyla ilgili yapılmış

olan çalışmada yer alan “Türkiye İmajı’nı etkileyen 6 temel faktör” ele alınmış, bu faktörler ile ilgili

akademik yazında yer alan çalışmalardan yararlanılarak ülkemizin mevcut imajı tartışılmıştır. Çalışma

sonunda ülke imajını geliştirmeye yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimler: Ülke İmajı, Sürdürülebilir Rekabet, Türk Turizmi

Giriş

Son yıllarda turizm endüstrisinin gelişmesiyle birlikte ülkeler, turizmden elde ettikleri gelirleri arttırmak için

birbirleriyle kıyasıya rekabet etmekte ve bu rekabette kendilerini ön plana çıkaracak yeni yol ve yöntemler

araktadırlar (Bahar ve Kozak, 2005: 139). Bir ülkenin uluslararası kamuoyunda iyi ve saygın bir imaja sahip

olması o ülkenin ulusal ve uluslararası çıkarları açısından temel belirleyici faktörlerden biridir (Gültekin,

2005:126). Rekabetin arttığı bu ortamda, ülkelerin ürünlerini pazarlaması, turist ve yatırım çekmesi ve bunun

devamlılığını sağlaması güçleşmiştir. Bu nedenle birçok ülke ‘ülke imajı’na yatırım yapmakta, uzun vadeli

stratejiler geliştirmekte, hatta bazı hükümetler ‘ülke imajı danışmanı’ tutmaktadır. Ülke imajı kişinin, ülke

hakkındaki izlenim, duygu, düşünce, inanç ve çağrışımlarının bütünüdür. Çağrışımlar, medyada o ülke ile

ilgili çıkan haberler, o ülkenin siyasi ilişkileri, o ülke sanatçıları, sporcuları gibi önemli kişilerinin dünyadaki

yeri, başarıları, başarısızlıkları, eserleri kısacası popülariteleri, o ülke menşeli ürünlerin veya firmaların

imajları gibi değişik kaynaklardan edinilebilmektedir (Yalçınkaya, 2006: 12).

Her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen ülkemizde, turizm sektörü söz konusu olduğunda

ülkemizin yarattığı imaj elde edeceğimiz rekabet üstünlüğü açısından büyük önem taşımaktadır. Bir ülkede

insanları cezbedecek bir imajın varlığı, ülkeye katma değeri yüksek turist potansiyelini taşıyabilme ve

dolayısıyla sürdürülebilir rekabet açısından önemli bir kazanımdır (Yalçın, 2010, 23). Her ne kadar bir

ülkede turizmin sürdürülebilirliği için turistik ürün çeşitlemesi, yabancı başına yapılan harcamalar ve hizmet

kalitesinin arttırılması, iyi çevre yaratılması, ekolojik süreçler, insan mirası ve bio farklılığın korunması gibi

faktörler (Himmetoğlu, 1996: 64) elzem görülse de turizm sektöründe rekabet avantajı elde edilmesinde

ülkelerin olumlu imaja sahip olmaları diğer tüm faktörler için ön koşuldur. Zira bir ülkede ekonomi ve

siyasette çıkmazlar yaşanıyor, kültürel miras sürekli tahrip ediliyor, çevre ile ilgili ciddi sorunlar yaşanıyor,

turistlere sunulan ürünlerde kalite sorunu ile karşı karşıya kalınıyor, turistler yanıltılıyor ve aldatılıyorsa, ülke

yaşan afetler ve terör olayları ile gündeme geliyorsa insanların zihninde söz konusu ülkeye ilişkin olumsuz

imaj oluşacaktır. Böyle bir durumda söz konusu ülke ne denli başarılı turistik faaliyetler içinde olursa olsun

ülkeye ilişkin turistlerin zihinlerinde oluşan olumsuz imaj onları ülkeden uzak tutacaktır.

Günümüzde tüketiciler ilerleyen teknoloji
ve

artan rekabet şartları içinde çok çeşitli seçeneklerle karşı

karşıyadır. Ülke imajı tüketicilerin tatil kararı vermelerinde önemli role sahiptir. Tüketiciler ülke imajını,

satın alma kararı alırken seçenekleri elemek için kullanmaktadırlar. Bir ülkeye ait ürünlerin yabancı ülkelerde
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tercih edilmesi için birincil olarak o ülkenin diğer ülkeler nezlinde olumlu bir imaja sahip olması

gerekmektedir. Turizm endüstrisine bu açıdan bakıldığında, turizmden istedikleri payı almak isteyen

ülkelerin turistler tarafından tercih edilmesinde en önemli etkenlerden birisi o ülkenin sahip olduğu ülke

imajıdır. Çünkü ülkelerin imajları yol göstericidir. Türkiye’nin genel olarak olumsuz imajı diğer ülkelerle

olan hem ekonomik, hem de turistik ve politik ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bugün, Türkiye’nin

daha fazla potansiyele sahip olmasına rağmen İspanya gibi ülkelere kıyasla daha az sayıda turist

çekebilmesinin temel nedenleri arasında az tanınıyor ve biliniyor olması ve genelde olumsuz bir imaja sahip

olmasının önemli rolü olduğu ifade edilmektedir (Güzel, 2007: 70; Avcıkurt, 2005: 10).

Dünya Turizm Örgütü (WTO) tarafından sürdürülebilir turizm “insanın etkileşim içinde bulunduğu çevrenin

bozulmadan korunarak kültürel bütünlüğün, ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşamı sürdüren

sistemlerin idame ettirildiği ve aynı zamanda tüm kaynakların ev sahibi bölgedeki insanların ve turistlerin

ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçlarını doyuracak şekilde ve gelecek nesillerin de aynı ihtiyaçlarını

karşılayabilecekleri biçiminde yönetildiği bir kalkınma şeklidir” (WTO, 1996) olarak tanımlanmakta ve pek

çok akademik çalışmada sürdürülebilir turizme ilişkin olarak benzer şekilde çevrenin korunması ve gelecek

kuşakların da turizm faaliyetlerinden yararlanabilmenin sağlanması üzerinde durulmaktadır (Kamp, 1998: 7;

Scharff, 1998: 18; Garrod ve Fyall, 1998: 19; Gortazor ve Marin, 1999: 18; Neto, 2002: 10). Tanımlarda yer

alan unsurlar şüphesiz sürdürülebilir turizm için önemli olmakla birlikte tanımlarda bahsedilen unsurlar bir

ülkeye sürekli olarak yeterli sayıda turistin gelmesi durumunda diğer bir değişle bir ülkenin sahip olduğu

kaynakları turizm endüstrisi için kullanabilmesi durumunda söz konusu olacaktır. Oysaki bir ülkenin sahip

olduğu kaynakları turizm endüstrisi içinde etkin şekilde kullanabilmesi ancak o ülkeyi turistlerin tercih

etmesi ile mümkündür ki bu noktada ülkelerin turistler tarafından tercih edilmesinde ülke imajı önemli rolü

oynamaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı bu çalışmada ülkemiz imajının mevcut durumu ortaya konularak

sürdürülebilir rekabet avantajı elde edilebilmesinde öncelikle ülke imajı sorunsalının çözülmesi ve ardından

sürdürülebilir turizmin gereklerinin yerine getirilmesinin önemi üzerinde durulmuştur.

Bu çalışma, ülkemiz imajının Türk turizmine olan etkileri, ülke imajının Türk turizminde sürdürülebilir

rekabet avantajı elde etmede diğer tüm faktörlerin ön koşulu olduğunu ortaya koymak ve turizm sektörü

açısından ülkemiz imajını geliştirici önerilerde bulunmak amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür.

Yöntem

Çalışmada Avrupa Birliği tarafından yayınlanan Eurobarometre 2010 Değerlendirme Sonuçları ve Arnolt

Ulus Markaları Dizini Sonuçlarına (2005) ile Karpat ve Saran (2002) tarafından Türkiye İmajı ile ilgili

olarak yapılmış olan çalışmada yer alan “Türkiye İmajı’nı etkileyen 6 temel faktör (coğrafi faktörler, tarihsel

faktörler, ekonomik faktörler, önemli şahsiyetler, birincil deneyimler ve ikincil deneyimler) ele alınmış ve bu

faktörler ile ilgili akademik yazında yer alan çalışmalardan yararlanılarak Türkiye’nin mevcut imajı ile ilgili

genel imaj tartışılması yapılmış; bu verilerin ışığında ülkemiz imajını geliştirmeye yönelik önerilerde

bulunulmuştur.

Türkiye İmajı ve Değerlendirilmesi

Bir ülkenin imajı o ülkenin turizmden hak ettiği payı alabilmesi için en önemli faktördür. Örneğin Hindistan,

turizme ilişkin olarak karşı karşıya olduğu en önemli problem büyük pazarlama çabalarına ve ziyaret edilecek

birçok değeri olmasına rağmen turizmden istediği payı alamaması ve beklenen sayıda turisti ülkeye

çekememesidir. Hindistan sözcüğü, dünya genelindeki turistlere olumlu mesajlar yollamamaktadır. Hindistan

yabancıların gözünde gizemli olarak algılanmakla birlikte terör olayları, işsizlik, ezici fakirlik, cahillik,

politik istikrarsızlık, toplumsal uyumsuzluk ve sosyal hizmet eksikliğine ilişkin düşünceler de olumsuz imaj

yaratmaktadır (Chaudhary, 2000: 293). Örnekte de görüldüğü üzere bir ülke tüketicilerinin zihninde oluşan

imaj ülkeye gelen turistler açısından önemlidir.

Türkiye için ise genel bir önyargı söz konusudur. Önyargılar; kültür, din farklılığından, savaşlardaki

mağlubiyetlerden ve ülke aleyhine yönelik yaygın propagandadan kaynaklanmaktadır. Bu önyargıyı

oluşturan temel sebepler şöyle sıralanabilir; Siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar, terörist faaliyetler, doğal

afetler, tanıtım yetersizliği (Günay, 2004: 52). Türk milleti, tarih boyunca önyargıların kurbanı olmuştur

(Mallıdağlı, 1999: 6).

Türkiye’nin imajına ilişkin çeşitli çelişkiler de söz konusudur. Örneğin daha önce Türkiye'yi tanıyan ya da

ziyaret etmiş olanlar diğerlerine oranla, Türkiye'yi daha Batılı, daha Yunanistan'a benzer, gelişmekte olan bir
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ülke olarak görmektedirler. Daha olumlu tutumları, değerlendirmeleri, izlenim ve çağrışımları söz konusudur.

Bununla birlikte Türkiye’nin din ve Arap kültürü çağrışımları, Türkiye'yi Ortadoğulu kılmaktadır. Dürüst,

yardımsever ve dostane görülmekle birlikte şüphe ve güvensizlik uyandırmakta ve bu durum Türkiye’ye

mesafeli yaklaşılmasına neden olmaktadır (Ger, 1997: 16). Diğer taraftan, Hem Müslüman hem laik, hem

Orta Doğu Ülkesi hem de cennet gibi bir tatil beldesi gibi kavramlar birbiriyle örtüşmemektedir. (Doğan,

2002: 51). Bir başka çelişki yaratan durum ise Türkiye’ye ilişkin yabancı basında yer alan haberlerdir.

Yabancı basında bir yandan savaş, terör, radikal İslam, Kürt sorunu ve insan hakları ihlalleri ile gündeme

gelen bir ülke diğer yandan güneşli, mutlu insanların denize girdiği reklam afişleriyle okuyucuların karsısına

çıktığında karmaşık ve çelişik bir imaj yaratılmaktadır (Doğan, 2002: 67).

Son yıllarda yurt dışında, Türk ve Türkiye imajının tahrip edici etkinliklerin benzeri, başka hiçbir ülke için

görülmemiştir. Yabancı güçler, terör örgütlerini de kullanarak, batı ülkelerinde, Türkiye aleyhine sistemli

etkinlikler gerçekleştirmektedir. Bu etkinlikler, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ve Türk kuruluşlarına

saldırı, imaj bozucu film, yanlı yayın ve haber üretme, sokak gösterileri gibi. faaliyetleri oluşturmaktadır. Bu

çabalara, yurt içine gerçekleştirilen terör ve kamu düzenini bozucu eylemlerin, yurt dışına yansıtılması da

eklenince, ülkemizin tanıtılmasına, siyaset, turizm ve ticaret ilişkilerinde karşılaşılan sorunlar daha somut

şekilde görülecektir (DTP, 2002: 6).

Yazında da belirtildiği üzere Türkiye ve Türklere ilişkin kalıplaşmış olumsuz dünceler mevcuttur. Özellikle

yeterli araştırma yapmamış, Türkiye ve Türkleri yeterince tanımayan yabancılar Türkiye’nin turizm

endüstrisinden yararlanma konusunda endişeye düşmektedirler. Oysaki Türkiye dünya tarihinin izlerini

taşıyan, uygun iklime, doğal kaynaklara ve bozulmamış çevreye sahip, tarihi ve kültürel değerler açısından

zengin, hem İslam hem de diğer dinler açısından önemli değerlere sahip olan, yılın 12 ayı çeşitli turistik

faaliyetlerin gerekçeleştirilebildiği, her yaştan turistin beklentisinin karşılanabildiği, konuksever, hoşgörülü

ve yurtsever yerel halka sahip bir ülkedir. Görüldüğü üzere Türkiye ve Türklere ilişkin var olan gerçek ile

algılanan imaj arasında ciddi bir fark söz konusudur.

Ulus markaları konusunda uzman, hükümetlere yol gösteren bağımsız danışman Simon Anholt, 2005 yılında

Ulus Markalar Endeksi (Anholt-GMI Nation Brands Index-2005) gerçekleştirmiştir. Anholt tarafından 35

ülkede 26 bin tüketiciye 40 ülkeyi nasıl gördüklerini sorulmuş, elde edilen sonuçlara göre tüketicilerin

ülkeler hakkındaki düşünceleri ile ilgili bir endeks oluşturmuştur. Araştırmaya katılan fertler ile belirli bir

ülkenin kültürü, siyaseti, ticari markaları, turizmi ve insanları hakkında ne düşündüklerini tespit etmeye

çalışılmıştır. (Benmayor, 2007). Anholt’un yaptığı analitik hesaplamaların sonunda ulaştığı bulgularla

yapılan sıralamada Türkiye 35. sırada yer almıştır. Araştırmayı yapan ekibin başkanı Simon Anholt,

Türkiye’nin kötü imajını nedenlerini şöyle açıklamıştır (Nation Brands Index, 2005):

“Cehalet” kelimesi durumu en güzel açıklayan kelimedir. Diğer ülke vatandaşları Türkiye hakkında hep

olumsuz yönleri görmektedirler ve Türkleri cahil, tembel, fakir, radikal İslamcı, barbar ve tehlikeli olarak

tanımlamaktadırlar.

Türkiye hakkında çok fazla şey bilinmemesi ve gerekli tanıtımların yapılamamasından kaynaklanan boşluk

olumsuzluklar ile doldurulmaktadır.

Türkiye’den dünyaya yansıyan haberlerin, bombalama, PKK, kuş gribi olumsuz nitelikler taşımaktadır.

Olumsuzluklar ile mücadele edebilecek olumlu bir imajın var bulunmamaktadır.

Türkiye’nin sahip olduğu kültürel mirasın, güzelliklerin ve turizm değerlerinin ülkenin bugünkü imajı ile

doğrudan bir bağlantı kurulamamaktadır.

Anholt tarafından yapılan çalışmanın sonuçları dikkat çekicidir. “Diğer ülke vatandaşları Türkiye hakkında

hep olumsuz yönleri görmektedirler.” ifadesi son derece önemlidir. Bu düşünceye yukarıda belirttiğimiz

önyargıların diğer bir deyişle günümüze değin Türkiye ve Türkler ile ilgili kalıplaşmış olumsuz imajın neden

olma ihtimali yüksektir. Diğer taraftan Türklerin barbar, tehlikeli ve cahil olmadığı tam tersi pek çok

milletten çeşitli din ve kültürlere sahip insanların Türkler ile iç içe sorunsuzca bir arada yaşadığı bilinen bir

gerçektir. Ülkemiz radikal İslamcı bir görüntü ya da yaşam tarzına sahip olmamakla birlikte yabancıların

bakış açısı bu yöndedir. Çünkü onlara gösterilen yüz ve aynı dine sahip olduğumuz ülkelerin bazılarında

yaşam tarzı bu yönde olduğu gibi bizler de sahip olduğumuz değerleri, yaşam tarzını ve inanç özgürlüğü

içindeki yaşantımızı göstermekte yetersiz kalmaktayız. Yabancılar gözünde bu denli keskin uçlu düşünceler

mevcutken Türkiye olarak sahip olduğumuz kültürel miras, güzellikler ve turizm değerlerini yansıtma
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konusunda çaba sarfetmemekte ve yaratılan bu olumsuz imajı tersine çevirecek çabalar göstermemekte diğer

bir değişle yabancıların sahip olduğumuz değerleri keşfetmesini beklemekteyiz.

1973 yılından bu yana her yıl Güz ve Bahar dönemlerinde Eurobarometre Kamuoyu Araştırması

yapılmaktadır. Avrupa Birliği'nin (AB) kamuoyu araştırmalarından sorumlu kurum Eurobarometre'nin 2010

yılında AB üyesi 27 devlet, 3 aday ülke (Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya) ve KKTC'de yaptığı araştırma

sonuçları yayınlanmıştır. Araştırmaya Türkiye'den 1.000, AB üyesi üye ülkelerden ise toplamda 26.641 kişi

katılmıştır. Raporda Türkiye’ye ilişkin dikkat çeken başlıklar şöyle sıralanabilir (Avrupa Komisyonu, 2010:

2):

AB ile Türkiye arasında en önemli farklılaşma terörün gündemdeki yerine dairdir. Bahardan güze 2009 yılı

içerisinde öncelikle terör önemli sorun sıralamasından yükselmiş ve %47.0 ile Türkiye’de en önemli ikinci

sorunu olarak görülmektedir. Güz 2010’a gelindiğinde ise terörün gündemdeki yeri %52.0 ile gündemin en

önemli ikinci sorunu olarak görülmektedir. Türkiye’de insan haklarını önemsemeyenlerin oranı %73.0’tür.

Eurobarometre Kamuoyu Araştırması’na göre (2010) Türkiye’nin karşı karşıya olduğu en önemli sorunların

başında terör gelmektedir. Gerçekten de Türkiye zaman zaman terör saldırılarına maruz kalmaktadır. Ancak

ülkemiz terör yanlıları ile savaş halinde ya da ülkenin dört tarafı saldırılarla çevrili durumda değildir. Diğer

taraftan ülkemizin yaşadığı saldırılara benzer saldırılar dünyanın her yerinde zaman zaman yaşanan ve

yaşanabilecek saldırılardır. Tüm bu saldırıların sadece Türkiye’ye özgü gibi gösterilmesi ve geniş bir

coğrafya üzerine kurulmuş ülkemizin her yerine mal edilerek ülkenin tamamının terör saldırılarına maruz

kaldığı imajının yaratılması hem Türkiye imajını olumsuz yönde etkilemekte hem de Türk turizminin önüne

set çekmektedir.

Terör örgütleri turizm endüstrisinin ülke ekonomisi için öneminin elbette ki farkında ve bu nedenle turizmi

ve turisti hedef alan saldırılar düzenlemekten geri kalmamaktadırlar. Bu saldırıların zararı sadece o anki can

ve mal kayıpları değil kısa ve orta vadede ülkeye gelecek olan turist sayısını etkilemektedir; uzun vadede ise

ülke imajında yarattığı aşınma nedeniyle turizm sektöründe yaratılan değerlerde eksilmeye neden olmaktadır

(Koyunsağan, 2008: 85).

Karpat ve Saran (2002) Türkiye İmajına ilişkin yaptıkları çalışmada Türkiye İmajı’nı etkileyen temel

faktörleri; coğrafi faktörler, tarihsel faktörler, ekonomik faktörler, önemli şahsiyetler, birincil deneyimler ve

ikincil deneyimler olarak sıralamaktadır (s: 46).

Coğrafi Faktörler: Türkiye Avrupa ile Asya arasında yer alan, kuzeyde Karadeniz, batıda Ege Denizi,

güneyde Akdeniz ile çevrili bir konuma sahiptir. Bu nedenle ülkemizin jeopolitik konumu gereği yaşadığı

olaylar imajını etkilemektedir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Sorunu ülkenin jeopolitik konumundan

kaynaklanan ve imajını olumsuz etkileyen diğer bir örnek iken Türkiye’nin ABD-Irak Savaşı ile gündeme

gelmiş olması da yine jeopolitik konumla ilgilidir. Savaş, soykırım, işgal gibi konular imaj üzerinde olumsuz

etkiler yaratmaktadır. Ermeni soykırımı iddialarının Türkiye imajına zarar vermesi de bu noktada

gösterilebilecek diğer bir örnektir (Karpat ve Saran, 2002: 47). Ülkemizin sahip olduğu jeopolitik konum

stratejik olması nedeni ile önemli imaj sorunlarına neden olmakta; Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle

yaşadığı sorunların anlaşılmamaktadır. Ülkemiz tarihi boyunca coğrafi konumu nedeniyle çeşitli sorunlar

yaşamış ve bunlara yönelik çözümler bulmaya çalışmıştır ve yaşamış olduğu sorunlara rağmen konumu

gereği güvensiz ya da tehlike altında değildir.

1997 yılında, Amerika’da üniversite öğrencileri arasında yapılan bir araştırma sonucuna göre ise, Türkiye en

çok Yunanistan’a, daha sonra Mısır, Cezayir, Irak, İran ve Suriye’ye benzetilmektedir. Başka bir deyişle

Türkiye bir Akdeniz ülkesi olarak değil, daha çok bir Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkesi olarak

görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin günümüz iş yaşamında aktif rol aldıkları göz önüne

alındığında 1997 yılında yapılan bu araştırmanın, özellikle turizm ve yatırım gibi konularda hala önem

taşıdığı söylenebilir (Yalçınkaya, 2006: 33 –34).

Tarihsel Faktörler: Türklerle batılıların ilk temasları Haçlı Seferleri (1096-1291) döneminde, yani savaşlar

içinde olmuştur. Bu tarihlerdeki savaşlar, Batılıların zihninde Türklerle ilgili kuşku ve korku oluşturmuştur.

Bunun sonucunda insanların zihninde Türkler, kötü bir imaja sahip olmuşlardır. Bu tarihlerden sonrada bu

kötü imaj günümüze kadar gelmiştir ve Türkler barbar, uygarlıktan uzak bir toplum sayılmıştır (Sipahi, 1998:

30).
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Batı’da Türklerin sıcaklığı, hakim oldukları sürece hoşgörülü oldukları gibi olumlu notlara da değinilmesine

rağmen Türk imajı, tarihten gelen ve özellikle Batı’da çocukların ders kitaplarına yanlış olarak işlenmiş bir

imajla sürdürülüp gitmektedir. Örneğin kitaplarda, Türkler istilacı, sert, kaba güç kullanan, eğitimsiz gibi

ifadeler yer almaktadır (Yücaoğlu, 2003: 23). Türkiye’nin tarihsel imajı incelendiğinde, batılıların gözünde

hep geri kalmış, yoksul, cahil insanlar ülkesi olarak tanınmaktadır (Örs, 2003: 33). Muazzam ve asırlar boyu

oluşmuş, Türkiye aleyhine işleyen bir kültürel şartlanma bulunmaktadır. Tarihten gelen mücadeleci, cesur,

yerine göre gaddar, barbar, düşman Türk imajı vardır (Mango, 2001: 12).

1960 ve 19770 yılları arası Türkiye’nin uluslararası turizmdeki az gelişmişliği, Türkiye’nin iç politikasındaki

karmaşıklıklara (1960, 1970 ve 1980 askeri darbe) bağlanabilmektedir. Politik problemler yüzünden

hükümet, uluslararası turizmi ülkenin ekonomik gelişme planlarına sokamamıştır. 1970’li yıllarda, Türkiye

Kıbrıs’taki Türk-Rum etnik karışıklığı, 1970’lerin ortasında Türkiye’yi Amerika’yla karşı karşıya getiren ve

negatif bakışları üzerinde çeken haşhaş ekimi konusu ve Gece Yarısı Ekspresi filmi gibi birçok uğraştırıcı dış

konularla karşı karşıya kalmıştır. Bilimsel çalışmalarla desteklenmese de, Türkiye turizminin kilit oyuncuları

ile
yapılan görüşmeler uzun yıllar geçmesine rağmen Türkiye’nin bu film yüzünden zedelenen

misafirperverlik imajının hala düzeltilmediğini ortaya koymaktadır. 1980’li yıllardan bu yana, terörizm

Türkiye için süreklilik arz eden bir problem haline gelmiştir. 1980 ve 1990’lar arasında saldırılar başlamış ve

1993’de terör örgütü PKK, Türk hükümeti ve kurumlarına karşı kampanyalarını özelliklede turizm sektörünü

hedef alarak sürdürmüştür. Turistik bölgeler bombalanmış ve yabancı turistler kaçırılmıştır. Bunlara ek

olarak, mektup vasıtasıyla yabancı seyahat acenteleri Türkiye’ye turist göndermemeleri için uyarılarak,

Türkiye’nin güvenli bir turist destinasyonu olduğu imajı tehdit edilmiştir (Sönmez ve Sirakaya, 2002: 187).

1991’deki Körfez Savaşı ve ABD-Irak arasındaki sorunlar Türkiye’ye olan uluslararası varışları azaltmıştır.

Benzer siyasi sorunlar, Ermeni soykırımı, Güneydoğu’da yaşanan terör olaylarına ilişkin olumsuz düşünceler

günümüze değin gelmiştir.

1970 yılında İsviçre’de Cey-Bert Enstitüsü’ne tarafından yapılan ve Türk sözcüğüne ilişkin düşüncelerin

belirlenmeye çalışıldığı çalışmada Türkiye sözcüğünün en fazla az gelişmiş, savaş, kuşatma vb. çağrışımlar

yaptığı; Türk sözcüğünün ise yine fazla yabani, harpçi, kavgacı, ilkel, kaba, neşesiz, saldırgan, savaşçı, fakir

gibi olumsuz çağrışımlar yaptığı saptanmıştır (Özenç, 2002: 38).

Geçmişte Türklerin kendine özgü savaş sistemleri günümüzde yabancıların tarafından hala devam

ettiriliyormuş gibi algılanmaktadır. Oysaki neredeyse 1000 yıl önceki sistemin hala devam ettiğini düşünmek

ve buna inanmak, şuanda mevcut olan sistemi araştırmaktan uzak durmak gerçeği görmek istememekten

başka bir şey değildir.

Ekonomik Faktörler: Türkiye’nin ekonomik performansının çekicilik düzeyi, enflasyon, teknoloji, bilgi ve

yetişmiş insan kaynağına yönelik yetersizlikler nedeniyle düşük algılanmaktadır. Ülke ekonomisindeki

gelişmeleri duyurmak üzere hazırlanan yıllıklar, faaliyet raporları, ekonomi amaçlı konferanslar, ekonomik

yayınlar, ekonomik işbirliği toplantıları ve uluslararası fuarlara katılım bu başlık kapsamında dikkat edilmesi

gereken noktalardır (Karpat ve Saran, 2002: 46).

Ülkemizin diğer ülkeleri kendi üretimi, ticareti, yatırım olanakları, teknolojisi, yabancı sermaye akışı gibi

alanlarda sahip olduğu potansiyel açısından bilgilendirmemesi büyük ölçüde ekonomik ilişkilerin sağlıklı

kurulmasına bağlıdır (DPT, 2001). Sağlıklı kurulan ekonomik ilişkilerde ülkemiz imajının olumlu olmasına

katkı sağlayacaktır.

Önemli Şahsiyetler: Dünyaca tanınmış lider Atatürk, Yaşar Kemal, Nazım Hikmet, Zülfü Livaneli, Tarkan,

Sertap Erener gibi sanatçılar ve Hakan Şükür, Süreyya Ayhan gibi sporcuların varlığı ülke imajına olumlu

katkıda bulunan unsurlardır (Karpat ve Saran, 2002: 47). Dünya genelinde başarılı işlere imza atan isimler

olmasına rağmen gerek bilim gerekse sanat, spor, siyaset ve diğer alanlarda başarılara imza atan isimlerin

azlığı ülkemizin tanıtımını sekteye uğratmaktadır.

Birincil Deneyimler: Kişisel gözlemler, satın alınan ürün ve üretici firmaya, kamu ya da özel kesim

çalışanlarına ilişkin deneyimler, Türkiye İmajı’nı etkileyen birincil deneyimler olarak değerlendirilebilir

(Karpat ve Saran, 2002: 47). Burada en fazla dikkat çeken nokta yabancı turistlere ilgisiz ve saldırgan

davranılması ve aynı zamanda da ticari olarak onları sömürülmeleridir. Nitekim turistler ülkemizde zaman

zaman dolandırıcılık, saldırganlık, gasp ve taciz gibi olaylarla karşı karşıya kalmaktadır. Diğer taraftan

turistlerin oluşturduğu kalabalık nedeni ile yerel halkın hizmetlerden yeterince yararlanamadıklarını

düşünmeleri, yabancıların ekonomik olarak daha fazla gelire sahip olmaları gibi nedenler yabancı turistlere

karşı düşmanlık duygularının gelişmesine neden olabilmektedir (Doğan, 2004: 89-90). Kimi zaman da
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yabancı turistlerin alışveriş ilişkisinin içeriği kar amacıyla sömürülmelerine neden olmakta; turistin bir

yabancı olduğu, ürünün gerçek değerini bilemeyeceği aldatıldığını anlasa bile başvurabileceği bir kuruluşu

bulmakta güçlük çekeceği ve zaten geçici süre ile bölgede bulunduğu düşünülmektedir (Doğan, 2004: 122).

Yabancıların ülkemizde yaşadığı tüm bu olumsuz deneyimler ülkemiz adına olumsuz bir imajın oluşmasına

neden olmaktadır. Turistler yaşadıkları bu olumsuz deneyimi hem yakın çevreleri ile hem de ülkelerine

döndüklerinde turizme ilişkin sitelerde paylaşarak ülkemize gelme niyetinde olanlarla paylaşabilmektedir. Bu

durum ise ülkemiz adına olumsuz bir algılamanın gerçekleşmesine ve yabancıların ülkemize gelmelerine

engel olabilmektedir.

İkincil Deneyimler: İkincil deneyimlere Dünya medyasında yayınlanan olumsuz haber ve fotoğrafların

örnek gösterilebilir (Karpat ve Saran, 2002:47). Türkiye özellikle Batı dünyasında çok az sayıda haberlere ve

belirli konular dahilinde yer almaktadır. Batı medyasında yer alan haberlerde olumlu haber niteliğinde

olmamaktadır. Bu haberler arasında Kıbrıs sorunu, Türk-Yunan ve Türk-İsrail ilişkilerine ait haberler, insan

hakları ihlalleri, terör, kaçakçılık, sözde Ermeni soykırım iddiaları, trafik kazaları, afetler ve siyasetçilerin

birbirleri hakkında ortaya attıkları iddialar ön planda olmaktadır. Son yıllarda ise, özellikle Avrupa Birliğine

dahil ülkelerde Türkiye’nin tam üyeliği ile ilgili haberler daha sıklıkla yer almaktadır (Avcıkurt, 2005: 20).

2010 yılında ülkemizde meydana gelen terör olaylarına İngiltere, ABD, Almanya, İtalya başta olmak üzere

pek çok ülke basınında detaylı olarak yer verildiği bildirilmektedir (Sonsayfa, 2011).

Batı basınında ve yabancı yayın organlarında Türkiye ile ilgili genellikle madur olan insanların haberleri yer

almaktadır. Bu durum zaten kötü olan imajımızı zedelemektedir. Zaman zaman ülkemizde hiç istenmeyen

olaylar yaşanmakta, bunlar yabancı basında yer almakta ve yabancılar bu yolla Türkiye hakkında fikir

edinmektedir. Öğrenci dayakları, hapiste işkence gören insanlar, düşünce özgürlüğünü dile getirememe gibi

konular yabancı basında yer almakta ve Türkiye imajını zedelemektedir (Olgun, 2004: 54). Doğan (2002: 58

67) tarafından 1999 yılı boyunca İngiliz Gazeteleri’nde (The Times, The Guardian, The Daily Mail) Türkiye

ile ilgili yer alan haber başlıklarında kullanılan kelimeler ve kullanılış sıklıklarını incelenmiş Türkiye ile ilgili

haber başlıklarında deprem kelimesinin 38, ölü/ölüm kelimesinin 20, Kürt/Kürtler kelimesinin 17,

katil/katiller kelimesinin 11, hayatta kalan kelimesinin 10 ve isyan kelimesinin 8 kez kullandığı

belirlenmiştir.

Yasalara, turiste, sanata, doğaya ve tarihe tecavüz olarak nitelendirilen bir haber Türkiye imajının ne kadar

olumsuz boyutlar kazandığını gözler önüne sermektedir. Düğünlerde uzun namlulu silahlarla havaya ateş

açılması, İtalyan bir turiste tecavüz edilip, parasının gasp edilmesi, Kayseri’de Alparslan heykelinin elindeki

kılıcın çalınması, doğal kaynakların umarsızca kirletilmesi, Bodrum’da da Karya dönemine ait mezarlarının

üzerine villaların yapılması imaj ve etkileri konusunda çok bilinçsizce davranıldığını göstermektedir

(Milliyet, 2008).

Ulusal bir gazetede yayınlanan bir habere göre Türkiye
ile İsrail arasında yaşanan son zamanlardaki siyasi

problemler nedeniyle İsrailliler istenmedikleri yerlere gitmeyecekleri düşüncesi ile Türkiye’ye olan

ziyaretleri azalmıştır (Posta, 2011).

2003 yılında İstanbul Neve Şalom Sinagogu ve Şişli Sinagoguna yönelik bombalama eylemleri yine 2003

yılında HSBC Bankası Genel Müdürlüğü ve İngiltere’nin Başkonsolosluğuna yapılan bombalı saldırı

eylemleri, 2004 Kuşadası’nda 1 polis amirinin ölümüyle sonuçlanan bombalı eylem, 2005 yılında

Kuşadası’nda 5 kişinin hayatını kaybettiği 13 kişinin yaralandığı bombalama eylemi, 2006 PKK tarafından

tatil yörelerine yönelik yapılan Antalya’da 3 kişinin ölümüne, Marmaris’te 21 kişinin yaralanmasına sebep

olan bombalama eylemleri gibi teröre ilişkin pek çok olayın yabancı basında yer bulması ülkemize gelme

arzusunda olan turistlerin düşüncesini olumsuz yönde etkilemiştir (Unur, 2000: 174; Yavaş ve Aydoğdu,

2004: 56; www.gazetegercek.net). Yine 2011 yılında Türk ve Dünya basını Muğla’da sahte içkiden

zehirlenerek ölen 4 Rus turist rehberinin haberine günlerce basında yer vermiştir.

Yabancı basında ise ülkemize ilişkin yer alan haberler olumsuz yöndedir. Genellikle bu haberlerde

ülkemizin yaşadığı siyasi gerilimlere, terör olaylarına, insan hakları ihlallerine ve ülke genelinde yaşanan

olumsuzluklara değinilmekte ancak bu olayların yanında ülkemize ilişkin yaşanan olumlu olaylara, yaşanan

sorunlara karşı alınan önlemlere, hem Türklerin hem de ülkemize gelen yabancıların güvenliğinin kontrol

altında tutulduğuna değinilmemektedir. Eğer yabancı basın ülkemizi sadece olumsuz haberler ile gündeme
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taşırsa ülkemizi hiç bilmeyen ve tanımayan turistlerinde Türkiye ve Türklere ilişkin oluşan imajın olumsuz

olası kaçınılmazdır.

Sonuç ve Öneriler

Ülke imajı turizmde sürdürülebilir rekabetin elde edilmesi açısından ön koşuldur. Artık ülkeler turizm

endüstrisine daha fazla önem vermekte ve bu endüstriden elde ettikleri payı arttırmak için kıyasıya rekabet

etmektedirler. Bu rekabette öne çıkma adına ülkeler endüstrilerini ne kadar geliştirirlerse geliştirsinler

öncelikle potansiyel turist olan yabancıların gözünde ülkelerine ilişkin var olan imajı sürekli olarak olumlu

noktada tutmak ya da bunun için önlemler almak zorundadırlar.

Daha önceden yapılmış olan çeşitli çalışmalardan elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda bir

ülkenin turizm endüstrisinden en üst düzeyde yararlanabilmesi ve özellikle yabancı turistlere ev sahipliği

yapabilmesi için sahip olduğu imajın en önemli faktör olduğu görülmektedir. Özellikle turizm endüstrisinde

sürdürülebilir rekabet söz konusu olduğunda ülkemiz imajı sahip olunan diğer tüm kaynaklardan daha önemli

bir noktadadır. Zira, ülkemizde turistik ürün çeşitlemesinin, yabancı başına yapılan harcamaların ve hizmet

kalitesinin arttırılması, iyi çevre yaratılması, ekolojik süreçler, insan mirası ve biofarklılığın korunması, özel

ve kamu kuruluşları etik değerler çerçevesinde faaliyetlerini gerçekleştirmeleri gibi turistleri cezbeden

unsurlar en iyi şekilde gerçekleştiriliyor olsa dahi ülkemiz adına turistlerde oluşan sosyal, ekonomik, siyasal

ve tarihi algının olumsuzluğu ülkemiz imajını olumsuz yönde etkilemekte ve rekabette geri planda

kalmamıza neden olmaktadır. Bu nedenle Türk turizminde sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek için

öncelikle ülke imajının tüm yönleri ile özellikle yabancı turistlerin gözünde olumlu imaja sahip hale

getirilmesi gerekmektedir. Bu nokta denebilir ki Türk Turizminde sürdürülebilir rekabetin elde edilebilmesi

için ülke imajı ön koşuldır.

Tüm bu çıkarımlardan hareketle Türk turizminde sürdürülebilir rekabet avantajı elde edilmenin ön koşulu

olan “ülke imajını” geliştirmek için şu önerilerde bulunulabilir:

Yabancıların zihninde geçmişte edindikleri eksik ve yanlış bilgiler nedeni ile var olan ön yargı ve çelişkilerin

ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ülkemizin istilacı, barbar, radikal İslamcı ya da Arap kültürüne sahip

olmadığını gösterebilmek için yabancıların bilgi elde ettikleri en önemli kaynak olan tanıtıma faaliyetlerine

ağırlık verilmelidir. Ülkemizin yaşadığı sosyal, ekonomik ve siyasi sorunlara karşın Türkiye’nin üzerinde

durması gereken en önemli konu; organizeli, koordineli ve etkin bir tanıtımdır. Türkiye’ye ilişkin yapılan

tanıtımlarda 100 yıl öncesindeki Türkiye’yi ifade eden etkilerden kurtulunarak şuan mevcut olan çağdaş

Türkiye portresi çizilmeli, ülkemizin çağdaş, modern ve hoşgörü ortamındaki yaşam tarzına ülke

tanıtımlarımızda detaylı olarak yer verilmelidir. Tanıtım kampanyalarında özellikle yabancı turistlerin endişe

duydukları hususlara ilişkin endişelerinin yersizliğini anlatan öğelerin kullanılması onların zihninde yer alan

olumsuz düşüncelerin değişmesine katkı sağlayabilir. Örneğin Kültür ve Turizm Bakanlığı oluşturacağı kısa

tanıtım filmler, bilgilendirici bültenler, tanıtım kitapları ile Türkiye’nin modern tanıtımına ilişkin önemli bir

adımlar atatabilir. Yine uluslararası kamuoyunda yer tutan uluslararası toplantılar, fuarlar, kongreler ve spor

karşılaşmaları gibi faaliyetlere daha fazla önem verilerek ve sayıca arttırılarak hem yabancıların kendi

deneyimlerini yaşayarak ülkemizi görmeleri sağlanabilir hem de ülkemiz adına olumlu bir imaj yaratılabilir.

Ülkemiz adına olumlu imaj yaratabilecek ve tanıtımıza katkı sağlayabilecek sanatçı, sporcu, akademisyen ve

devlet adamları gibi önemli kişiler gerçekleştirdikleri her faaliyette konuya ilişkin sorumluluklarını ve

çalışmalarında ülkemizi temsil ettikleri gerçeğini unutmamalıdırlar.

Türk tarihinde çeşitli savaşların yaşanmış olduğu bilinen bir gerçek olmakla birlikte bunların bir ülkenin

kendi savunma mekanizmasına dayalı olarak yaşandığını vurgulayan ve Türk tarihinde yaşanan çeşitli

olaylardaki hassasiyetimizi ve hoş görümüzü yansıtan olaylara da yer veren yurt dışında yayınlanabilecek

yazılı ve görsel eserler hazırlanmalıdır. Yurt dışında yayınlanmak üzere hazırlanan bu eserlerde Türkiye’nin

modern, çağdaş yaşam tarzına, inanç özgürlüğüne saygısına, az gelişmiş bir ülke olmaktan öte hızla

gelişmekte olan bir ülke olduğuna yer verilmelidir.

Yabancı basın yayın organlarında ve özellikle internet aracılığı ülkemizde yaşanan terör olaylarına ilişkin

olarak sadece gerçek bilgilere yer verilmesi konusu devlet kanalı ile ilgili merciler tarafından kontrol altında

tutulmalıdır. Teröre ilişkin olarak yapılan abartılı yayınlar yabancıları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu

nedenle başta ülkemiz basınında yer alan haberlerde olmak üzere yabancı basında da konuya ilişkin olarak

hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan bu konuda ülkemiz basını da yaptığı haberlerde abartılı
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tutumlarından uzaklaşmalı ve yaptıkları her haberin ülkemiz imajına bir geri dönüşü olduğu gerçeğini

unutmadan bilinçli davranmalıdırlar.

Ülkemizin sahip olduğu olumsuz imajı ortadan kaldırmak için hem ülkemizdeki yerel halkın hem de turizm

endüstrisi içinde var olan kurum ve kuruluş çalışanlarının ve aynı zamanda da yine endüstri içinde faaliyet

göstermek üzere mesleğe hazırlanan öğrencilerin yabancılara karşı davranışları konusunda bilgilendirilmeleri

ve bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Özellikle Turizm alanında çalışan akademisyenler ile Kültür ve

Turizm Bakanlığı’nın ortaklaşa hazırlayacakları programlarla verecekleri dersler, yapacakları akademik

çalışmalar ve yerel halk için hazırlayacakları bilgilendirici ve bilinçlendirici bültenlerle yerel halk ve

çalışanların konuya ilişkin bilgilendirilmeleri sağlanabilir.

Yine ülkemizin tanıtımında önemli bir yer tutan seyahat acentalarının özellikle yurt dışındaki faaliyetlerinde

yabancıların zihninde yer alan olumsuz tüm düşünceleri ortadan kaldıracak şekilde davranmaları önemli bir

husustur.

Ülkemizin tanıtımında önemli yer tutan bir grup da yurt dışında yaşayan Türklerdir. Özellikle Almanya,

Hollanda, Belçika, Amerika gibi fazla sayıda Türk’ün bulunduğu bölgelerde Türkler hem örgütsel

çalışmalarına hem de lobi faaliyetlerine ağırlık vererek çizdikleri profil ve çalışmaları ile Türklerin yoğun

olarak yaşadıkları ülkelerde ülkemiz adına olumlu imaj yaratabilir, Türkler hakkında var olan kaba, barbar,

istilacı, tehlikeli gibi düşünceleri değiştirebilirler.

Yabancı ülkelerde yer alan elçiliklerimiz ülkemizin değerlerini yansıtan tanıtıcı tanıtım günleri, festivaller

düzenleyebilir.

Akademisyenler tarafından Türkiye ve Türk imajını etkileyen tüm faktörler ayrı çalışmalarda tek tek ele

alınarak Türk ve Türklerin bu güne kadar tarihsel süreç içerisinde sergiledikleri olumlu tutumları da ele alan

eserler aracılığı ile yabancıların eksik ya da yanlış bilgileri düzeltilebilir ve zihinlerinde var olan olumsuz

imaj giderilebilir.
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Özet

Bu çalışma, Burhaniye’ye gelen yerli turistlerin destinasyon imajı algılarının belirlenebilmesi için

yapılmıştır. Araştırmada ayrıca, Burhaniye’ye gelen yerli turistlerin destinasyon imajı algılarının

demografik değişkenlere göre anlamlı farklılıklar içerip içermediği de tespit edilmeye çalışılmıştır.

Araştırmada yöntem olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma Burhaniye’yi ziyarete gelen 175 yerli

turist üzerinde kolayda örnekleme yöntemi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Örneklemden

toplanan veriler için doğrulayıcı faktör analizi ve hipotezlerin test edilmesine yönelik “t testi” ve Tek Yönlü

Varyans (Anova) testi uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda; Burhaniye’ye gelen yerli

turistlerin destinasyon imajı algılarına yönelik destinasyon pazarlayıcıları ve turizm işletme yöneticilerine

önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Destinasyon İmajı, Algısal İmaj, Yerli Turist, Burhaniye, Demografik Özellikler

Giriş

Turistlerin belli bir destinasyonu ziyaret etmelerinde etkili bir faktör olarak bir destinasyonun imajı birçok

çalışmanın konusu olmuştur (Lubbe, 1998, 21). İmaj kavramının sözlük anlamı “zihinsel görüş, algılanma ya

da fikirdir”. Ger’e göre imaj, bir nesneye (bir ürüne, markaya, ülkeye) bakan ve onu algılayan ve

değerlendiren kişinin zihninde oluşur. İmaj bu nesneyi özetleyen temsili bir resim, nesnenin ne olduğunun

kavranmasını ve hatırlanmasını sağlayan sembolik anlamlar sistemidir (Avcıkurt, 2004: 1). İmaj kavramı,

ürünün pazardaki durumunu belirlemeye yarayan tamamlayıcı bir unsurdur (Hacıoğlu, 2005: 48).

Destinasyon pazarlamasında anahtar faktör olarak kabul edilen imaj, son yıllarda turizm araştırmaları için

önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır (Türkay ve Akyurt, 2007: 109). Tatil kararına ilişkin bir

destinasyon imajının değerlendirici özeliklerini anlama destinasyon pazarlama kapsamında önemli

olmaktadır (Tapachai ve Waryszak, 2000: 38). Dolayısıyla destinasyon imajı, belli bir turist pazarının

destinasyon hakkında algılamış olduğu imaj olarak da tanımlanabilir (Öter ve Özdoğan, 2005: 129).

Son yıllarda turizm akademisyenlerinin çalışmaları incelendiğinde, turizm pazarlamasında destinasyon

imajının önemi giderek artmaya ve dolayısıyla da imaj ile ilgili akademik araştırmaların sayısı fazlalaşmaya

başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye iç turizm hareketlerinde önemli bir destinasyon olarak adı geçen

Burhaniye ilçesinin algılanan destinasyon imajının ölçülmesi ve bu şekilde de konuyla ilgili bilimsel

literatüre katkı sağlanmasıdır. Burhaniye ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm istatistikleri

incelendiğinde 2010 yılı itibariyle toplam 6696 kişinin turizm işletme belgeli tesislerde, konakladığı

görülmektedir. Bu sayı Burhaniye’ye karayolu ile 10 km. mesafede bulunan Edremit’te 92528 kişi, 25 km.

mesafede olan Ayvalık ilçesinde 187576 kişi, Aydın’a bağlı Kuşadası ilçesinde 611678 kişi iken, Muğla’ya

bağlı Marmaris’te 756331 kişi olarak gerçekleşmiştir (www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr). Türkiye’nin diğer

önemli turizm destinasyonlarıyla karşılaştırıldığında oldukça yetersiz kaldığı görülmektedir. Özellikle aynı

coğrafyada yer alan ve birbirine benzer turistik altyapılara sahip olan Edremit ve Ayvalık ilçelerine göre de

turizm talebi açısından geride kaldığı görülmektedir. Bu nedenle araştırmada, turizm açısından arz olanakları

yeterli olmasına rağmen istenilen düzeyde turist girişinin sağlanamadığı Burhaniye’ye yönelik ziyarete gelen

turistlerin demografik profilleri saptanarak demografik özellikler ile destinasyon imajı algıları arasında,

ziyaret sıklıklarıyla turistlerin algıladıkları destinasyon imajı arasında ilişkiler olup olmadığı ve turistlerin

hangi özellikleri öncelikli faktör olarak algıladıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma bulguları ışığında

destinasyon pazarlamacıları başta olmak üzere yerel yönetimler ve turizm sektöründe dolaylı ya da dolaysız
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yer alan işletmelere yönelik bazı önerilerde bulunulacaktır. Ayrıca bu çalışma, son yıllarda turizm

pazarlaması konusunda meydana gelen değişimlerin başında gelen, genel ve ülkesel tanıtım faaliyetlerinin

yerine daha özel, destinasyon yada şehirsel turizm pazarlama anlayışlarının ortaya çıkarılması konusunda

bölgenin turistler açısından algılanan özelliklerinin belirlenerek geliştirilmesine (Tosun ve Bilim, 2004: 270)

yardımcı olacağı düşünüldüğünden dolayı oldukça önem taşımaktadır.

Literatür Taraması

İmaj, turistik tüketicilerin karar aşamalarının tamamlayıcı ve etkili kısmını oluşturur. İmaj kavramı genel

olarak, kişilerin bir bölge veya yerle ilgili inançları, düşünceleri ve izlenimlerinin toplamıdır; bir bireyin

belirli bir nesne vaya yerle ilgili bilgi, izlenimler, öngörü, hayaller ve duygusal düşüncelerin ifadesidir

(Baloglu ve Brinberg, 1997: 11). Çeşitli bilim dallarındaki araştırmacılar imaj yapısının hem algısal hemde

duygusal değerlendirmeyi kapsadığında hem fikirdirler (Baloglu ve McCleary, 1999: 870). İmajın bilişsel

veya algısal öğesi bir destinasyonla ilgili insanların sahip olduğu inançları ve bilgiyi ifade eder. Bilişsel öğe

genellikle bir yerin fiziksel özelliklerini, o yerde yaşayan insanları ve yaşanan olayları değerlendirme sonucu

ortaya çıkar. İmajın duygusal öğesi ise, insanların bir yer ile ilgili hissettikleri duyguları ifade eder.

Duygusal öğe bir yerin insanlarda uyandırdığı duyguların ve anlamın değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkar.

Bir yerin duygusal olarak değerlendirilmesinin genel olarak o yerin bilişsel bir şekilde değerlendirilmesine

bağlı olduğu kabul edilmektedir

Destinasyon imajı analizi ve değerlendirmesi birçok akademik çalışmaya konu olmuştur ve bu turist

davranışlarının daha iyi anlaşılmasına önemli katkılar sağlamıştır. Yapılan çalışmalarda algısal ve duygusal

değerlendirmelerin imajın tamamında direk etkili olduğunu göstermektedir (Baloglu ve McCleary, 1999:

868-897; Beerli ve Martin, 2004a: 657-681). Uluslararası arenada destinasyon imajı ölçümünün güvenilir,

geçerli ve kabul edilebilirliğinin azlığı nedeniyle, destinasyonun tüm yönleriyle ölçümün yapılması amacıyla

bir yapı oluşturulmasına ihtiyaç duyulmuştur (Beerli ve Martin, 2004a: 659). Varolan ölçümlerde imajı

etkileyen faktörlerin belirli özellikleriyle dokuz ayrı boyutta sınıflandırılabileceği belirtilmektedir. Bunlar,

doğal kaynaklar, genel altyapı, turistik altyapı, boş zaman değerlendirme olanakları, kültür, tarih ve sanat,

politik ve ekonomik faktörler, doğal çevre, sosyal çevre ve bölgenin atmosferi olarak ifade edilmektedir.

Turistlerin belli bir destinasyonu ziyaret etmelerinde etkili bir faktör olarak bir destinasyonun imajı birçok

çalışmanın konusu olmuştur (Lubbe, 1998, 21).

Destinasyon imajı üzerine çalışmalar, ilk defa Hunt’un turizm gelişimi için imajın rolünü incelediği

1970’lerde başlamıştır (Hosany vd., 2006:638). Destinasyon imajının bireyin destinasyonu seçmesiyle ilgili

kararlarını vermede hayati bir rol oynadığını düşünen Pike (2002: 541), 1973’ten 2000 yılına kadar geçen

sürede 142 tane makalenin yayınlandığını belirlemiştir. Bu dönemden sonrada literatüre birçok çalışma

eklenmiştir (Baloglu, 2001: 127-133; Therkelsen, 2003: 134-150; Al-Zoabi,2004: 541-565; Beerli ve Martín,

2004a: 657-681; Hong, Kim, Jang ve Lee, 2006: 750-761; Hosany vd., 2006: 638-642; Chen ve Tsai, 2007:

1115-1122; Choi, 2007:118-129; Hunter, Cannon ve Suh, 2007: 130-139; 2007; Prebensen, 2007: 747-756;

San ve Bosque, 2008; Svetlena ve Morrison, 2008:548-560; Lin ve Huang, 2009: 2513-2524; Qu, Kim ve

İm, 2011:465-476; Lee ve Lockshin, 2011:7-13). Gerçekten de bireylerin eğlence ve seyahat edecekleri

yerleri seçim süreci destinasyon imajına bağlıdır (Chen ve Kerstetter, 1999: 256). Bir destinasyonda

algılanan imaja ait bu özelliklerin tüketiciler tarafından hangilerinin algılandığının belirlenmesi hem

destinasyonun pazarlanması hem de tüketicilerin bu özelliklere ait pozitif ve negatiftutumlarının belirlenmesi

ve dolayısıyla gelecekte tekrar satın almayı güçlendirmesi nedeniyle oldukça önemli olmaktadır. Algı;

kişiden kişiye değişiklik gösteren, aynı durum veya şartlar altında oluşan farklı şartlanmalardır (Erdamar,

2011). Algılamanın özünde yorum vardır ve algılama çalışmaları, bireylerin çevrelerindeki insan ve konuları,

nesneleri nasıl algıladıkları ve yorumladıklarını inceler (İnceoğlu, 2010:63). Algının yönetilebilmesi,

bireylerin algı sistemleri anladıktan sonra, bu sistemleri etkileyerek karşı tarafın algısını istenilen yöne

çevirmede son derece önemlidir (Uğurlu, 2008:150). Demografik özelliklerde, algılamaları etkileyen önemli

değişkenlerdendir. Yapılan birçok araştırmada demografik özelliklerin algı ve davranışları önemli oranda

etkilediği ortaya konulmuştur (Arıcı, 2002; Güven, Bakan ve Yeşil, 2005; Özkaya, Kocakoç ve Kara, 2006;

Gürbüz, 2007). Turistlerin destinasyon seçimine yönelik geliştirilen birçok modelde de destinasyon

algılamalarında demografik özelliklerin etkili olduğu belirlenmiştir (Woodside ve Lysonski, 1989; Um ve

Crompton , 1990; Stabler, 1995; Beerli ve Martin, 2004). Bu noktadan hareketle, yerli turistlerin destinasyon

imajı algılamalarında demografik özelliklerin etkisinin ortaya konması ve farklılığa neden olan demografik

özelliklerin belirlenmesiyle gelecekte destinasyonların yönetilmesinde, dolayısıyla sorunlara yönelik önleyici

yaklaşımların geliştirilmesinde önemli kolaylıklar elde edilecektir. Bu bağlamda öne sürülen hipotezler şu

şekildedir:
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H1: Yerli turistlerin destinasyon imajı algıları demografik özelliklere (cinsiyet, eğitim durumu, yaş,

medeni durumu) göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir.

H2: Yerli turistlerin destinasyon imajı algıları ziyaret sıklıklarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık

göstermektedir.

Yöntem

Bu araştırma iki adet hipotezi test etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada “kesinlikle katılmıyorum” dan

başlayıp “kesinlikle katılıyorum” a doğru devam eden 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Araştırmada

kullanılan ölçek Beerli ve Martin (2004) in geliştirmiş olduğu algısal/bilişsel imaj ölçeğidir (Tablo 1’de

gösterilmiştir). Çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Oluşturulan ankette 21

ifade bilişsel, yerli turistlerin demografik özelliklerine yönelik 5 ve ziyaret sıklıklarının belirlenmesine

yönelikte 1 olmak üzere toplam 27 soru bulunmaktadır. Anket formunun geliştirilmesi aşamasında iki

aşamalı bir yol izlenmiştir. Birinci aşamada orijinal İngilizce kaynaktan Türkçeye anket formlarının çevirisi

yapılmıştır. Daha sonra çeviriden kaynaklanan anlam kayıplarının ortaya çıkmasını engellemek için Türkçe

form tekrar İngilizceye çevrilerek anketin Türkçe formunun anlam geçerliliği sağlanmıştır. Son hali verilen

taslak anket formu, ön teste tabi tutulmuştur. Ön test sonucunda bilişsel imaj ölçeği Cronbach’s Alfa

katsayısının 0,91 olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin güvenilirlik incelemeleri sonucunda herhangi bir ifadenin

çıkarılmasına ihtiyaç duyulmamıştır. Bunun üzerine uygulama aşamasına geçilmiştir. Araştırma

Burhaniye’yi ziyarete gelen 175 yerli turist üzerinde kolayda örnekleme yöntemi ile yüz yüze görüşülerek

gerçekleştirilmiştir.

Örneklemden toplanan veriler için doğrulayıcı faktör analizi ve hipotezlerin test edilmesine yönelik “t testi”

ve Tek Yönlü Varyans (Anova) testi uygulanarak belirlenmeye çalışılmıştır. Anova testinde grup

varyanslarının eşit olduğu durumlarda, ortalama puanlarının çoklu karşılaştırılmasında Scheffe testi, grup

varyanslarının eşit olmadığı durumlarda ise “Tamhane’s T2” testi kullanılmıştır. Ayrıca bu yöntemlere ek

olarak hemen her araştırmada kullanılan ağırlıklı ortalama, standart sapma, yüzde ve frekans yöntemi

kullanılarak bulgular tablolaştırılmış ve yorumlar yapılmıştır. Bu analizler için verilerin çoklu normalite

varsayımını karşılaması gerekmektedir. Bu varsayımın karşılanabilmesi için minimum örneklem

büyüklüğünün 100 ile 150 arasında olması gerektiği ifade edilmektedir (Hair, Anderson, Tatham ve Black.,

1998). Dolayısıyla gerekli örneklem büyüklüğüne ulaşılarak analizler yapılmıştır. Veriler Lisrel 8.51 ve 16.0

SPSS programı vasıtasıyla analiz edilmiştir.

Tablo 1. Algısal İmaj Ölçeği

Yapı Yazar Önermeler

Algısal İmaj Beerli & Martin, 2004 Burhaniye’nin fauna ve florası zengindir

Tarihsel ve kültürel bir yerdir

Güzel ve zengin bir tabiata sahiptir

Farklı yaşam biçimleri ve geleneklere sahiptir

İlgi çekici aktivitelere sahiptir

Alışveriş olanakları yeterlidir

Eğlence ve gece yaşamı yeterlidir

Çok çeşitli yiyecek-içecek olanaklarına sahiptir

Spor aktiviteleri için fırsat sunmaktadır

Gelişmiş altyapıya sahiptir

Lüks bir yerdir

Revaçta bir yerdir

Egzotik bir yerdir

Meşhur bir yerdir

Yaşam kalitesi yüksek bir yerdir

Güvenli bir yerdir

Temiz bir yerdir

İnsanlar misafirperver ve arkadaş canlısıdır

Plajları güzeldir

Otellerin ve binaların altyapıları iyidir

Havası temizdir
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Bulgular ve Analiz

Bu bölümde, araştırma kapsamında ankete katılanlara ilişkin temel bilgiler verilmiştir. Tablo 2 katılımcıların;

medeni durumlarına, cinsiyetlerine, yer aldıkları yas aralığına, aldıkları eğitim düzeylerine ve destinasyonu

ziyaret sıklıklarına ilişkin temel tanımlayıcı bilgileri içermektedir.

Tablo 2’de çalışmaya katılan deneklerin demografik özellikleri yer almaktadır. Deneklerin medeni

durumlarına göre %51,4’ü bekar, %48,6’sının evli olduğu belirlenmiştir. Eğitim durumları dikkate

alındığında %8’inin ilköğretim mezunu, %28’inin ortaöğretim mezunu, %57,1’inin üniversite mezunu

ve %6,9’unun lisansüstü eğitime sahip oldukları görülmektedir. Ziyaret sıklıkları açısından araştırma

bulguları incelendiğinde, katılımcıları %21,1’inin ilk kez, %23,4’ünün ikinci kez, %55,4’ünün üçüncü kez ve

daha fazla kere Burhaniye’ye geldikleri tespit edilmiştir. Katılımcıların %30,3’ü 18-24 yaş

aralığında, %26,3’ü 25-34 yaş aralığında, %20,6’sı 35-44 yaş aralığında, %13,7’si 45-54 yaş aralığında ve

son olarak % 9,1’i 55 yaş ve daha üstü yaş aralığındadır. Katılımcıların demografik özellikleri son olarak

cinsiyet durumlarına göre incelenmiştir. Katılımcıların %36’sı kadın ve %64’ü de erkek katılımcılardan

oluşmaktadır.

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Medeni Durum (n) (%) Eğitim (n) (%)

Bekar 90 51,4 İlkögretim 14 8

Evli 85 48,6 Ortaögretim 49 28

Toplam 175 100 Lisans 100 57,1

Ziyaret Sıklığı (n) (%) Lisansüstü 12 6,9

Ilk kez 37 21,1 Toplam 175 100

Ikinci kez 41 23,4 Yaş (n) (%)

Üçüncü kez 97 55,4 18-24 yas 53 30,3

Toplam 175 100 25-34 yas 46 26,3

Cinsiyet (n) (%) 35-44 yas45-54 yaş 3624 20,6

13,7Kadın 63 36Erkek 112 64 55 ve üstü 16 9,1

Toplam 175 100 Toplam 175 100

Ölçüm modeli (DFA)

Ölçme modelini tahmin edebilmek için öncelikle doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılması öngörülmüştür.

Bunun için öncelikle çok değişkenli normallik varsayımı değerlendirilmiştir. Ancak bulgular çok değişkenli

normallik varsayımının sağlanamadığını gösterdiğinden maksimum olabilirlik yöntemine göre analiz

yapılmıştır. Bu yönteme göre yapılan değerlendirmede iyilik uyum değerleri: ki-kare/sd 2,87, RMSEA 0,104,

NFI 0,746, CFI 0,783, GFI 0,780, AGFI 0,717, PNFI 0,615, IFI 0,787 ve RFI 0,673 olarak belirlenmiştir.

İyilik uyum değerlerine bakıldığında modelin kabul edilebilir sınırlar içinde olmadığı görülmektedir. Ancak

modeli iyileştirmek, yani gerek boyutların algısal imajı açıklayabilme oranını (R2 ), gerekse boyutlar ile

algısal imaj arasındaki ilişkilerin gücünü (β) artırabilmek amacı ile düzeltme endekslerine bakıldıktan sonra,

açıklayıcılıkları düşük olan sorular modelden çıkartılmıştır. Bu sorular sırasıyla “Farklı yaşam biçimleri ve

geleneklere sahiptir“,”İlgi çekici aktivitelere sahiptir”, “Alışveriş olanakları yeterlidir”, “Gelişmiş altyapıya

sahiptir“, “Lüks bir yerdir”, “Revaçta bir yerdir”, “Meşhur bir yerdir” ve “Otellerin ve binaların altyapıları

iyidir” şeklindedir. Bahsi geçen sorular çıkartıldıktan sonra analize tabi tutulan modelin iyilik uyum

değerleri: ki-kare/sd 2,03, RMSEA 0,077, NFI 0,901, CFI 0,930, GFI 0,910, AGFI 0,851, PNFI 0,620, IFI

0,932 ve RFI 0,829 şeklindedir ve modelin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu göstermektedir. Bu

durumda bu örneklem grubu üzerinde 21 sorulu ölçeğin değil de 13 sorulu bir ölçeğin daha anlamlı sonuçlar

verdiği görülmüştür.

Ölçüm Modelinin Değerlendirilmesi

Ölçüm modeli için yeterli uyum değerleri bulunduktan sonra modelin güvenirliğini belirlemek için yakınsak

ve ıraksak geçerlik analizleri yapılmıştır. Iraksak ve yakınsaklık geçerliliği için Fornell ve Larcker (1981)’in

önerdiği metodoloji kullanılmıştır. Buna göre, bir faktöre ait ortalama açıklanan varyans değerinin (AVE) bu

faktörün diğer faktörlerle olan korelasyon değerlerinden büyük olması ayrıştırma geçerliliği için yeterlidir.
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Tablo 3’de görülmekte olan AVE değerleri ve Tablo 4’de görülmekte olan korelasyon değerleri tüm faktörler

için ayrıştırma geçerliliğinin mevcut olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 3. Ölçüm Modeli Sonuçları

Yapı
Değişken

ler

Standart

Yükler
SMC*

Yapı

Güvenirliği

Ortalama

Varyans

(AVE)

Algısal İmaj Boyutları

Doğal ve Kültürel Kaynaklar (DKK) DKK1 0.75 0.53 0.76 0.68

DKK2 0.79 0.52

DKK3 0.69 0.56

Alt Yapı (ALY) ALY7 0.77 0.54 0.76 0.67

ALY8 0.94 0.60

ALY9 0.71 0.64

Atmosfer (ATF) ATF13 0.70 0.53 0.70 0.77

ATF15 0.86 0.62

Sosyal Yaşam ve Çevre (SYÇ) SYÇ16 0.88 0.61 0.83 0.75

SYÇ17 0.81 0.64

SYÇ18 0.84 0.63

Plajları ve İklimi (PİKL) PİKL19 0.71 0.53 0.76 0.67

PİKL21 0.67 0.51

(*) Çoklu korelasyonların karesi (SMC: Squared Multiple Correalation).

Yakınsaklık geçerliliği için ise gerekli olan koşul her bir soruya ait faktör yüklerinin 0.7’den, çoklu

korelasyon kare değerinin (SMC) de 0.5’den büyük olmasıdır (Aydın, 2009:196). Tablo 2’den de görüldüğü

gibi tüm ifadelere ait parametre tahminleri gerekli koşulu sağlamaktadır. Bu nedenle ölçüm modelinde

ayrıştırma geçerliliği de mevcuttur. Diğer yandan tüm faktörlere ait cronbach’s alfa değerlerinin 0.70

değerinden büyük olması ölçeklerin güvenilirliğini ortaya koymaktadır (Nunnally 1978).

Tablo 4. Iraksak Geçerlik Matrisi

1 2 3 4 5

1. DKK 0,61

2. ALY 0,15 0,89

3. ATF -0,62 0,29 0,72

4. SYÇ 0,28 -0,65 0,27 0,80

5. PİKL -0,38 0,44 -0,25 0,23 0,85

Hipotezlerin Testi

Araştırmanın bu bölümüne kadar yerli turistlerin Burhaniye’nin imaj algılarını kaç boyutta değerlendirdikleri

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bölümde ise, araştırmanın temel amacına yönelik olarak yerli turistlerin

demografik özelliklerine ve ziyaret sıklıklarına göre Burhaniye imajı algılamaları arasında istatistiksel olarak

anlamlı farklılıklar olup olmadığı ile ilgili bilgiler farklılık analizi (“t” testi ve ANOVA) ile belirlenmeye

çalışılmıştır.
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Tablo 5. Demografik Özelliklere Göre Yerli Turistlerin Burhaniye’nin Destinasyon İmajı Algılamaları

Arasında Anlamlı Farklılıkların Olup Olmadığının Belirlenmesine Yönelik “t Testi” ve ANOVA

Faktörler “t” Testi Anova (F)

Cinsiyet MedeniDurum Eğitim Yaş Ziyaret

Sıklığı

Faktör 1:Doğal ve KültürelKaynaklar
1.44 ,16 4,58*** 1,96 2,17

Faktör 2:Alt Yapı ,14 3,86*** 1,13 7,44*** 2,03

Faktör 3:Atmosfer ,31 3,00*** 1,94 2,20 2,57

Faktör 4:Sosyal Yaşam ve Çevre ,29 2,06** ,94 1,69 ,56

Faktör 5:Plajları ve İklimi ,67 2,48*** ,46 1,25 ,31

Ölçek Değerleri: 1=Kesinlikle katılmıyorum - 5=Kesinlikle katılıyorum

Anlamlılık Düzeyi: **p<.05 ***p<.01

Araştırmanın hedefine yönelik olarak ileri sürülen hipotezler “t testi” ve Anova ile test edilmiş ve sonuçlar

aşağıdaki şekilde bulunmuştur.

H1: Yerli turistlerin destinasyon imajı algıları demografik özelliklere (cinsiyet, eğitim durumu, yaş, medeni

durumu) göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir.

İleri sürülen bu hipoteze ait “t testi” ve Anova ile ortaya çıkan sonuçlar Tablo 5’te gösterilmektedir. Buna

göre, Burhaniye’ye gelen yerli turistlerin faktör boyutlarını algılamalarında demografik özelliklerin etkili

olduğu ve buna göre tüm faktörlerde anlamlı farklılıkların oluştuğu görülmektedir. Sadece katılımcıların

cinsiyet durumlarına göre hiçbir faktörde herhangi bir anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Özellikle yerli

turistlerin medeni durumları, eğitim, yaş ve ziyaret sıklıklarına göre farklılıkların ortaya çıktığı

görülmektedir. Medeni duruma göre faktör2 ”alt yapı” (t(170)= 3,86, p<.01), faktör 3 “atmosfer” (t(170)= 3,00,

p<.01), faktör 4 “sosyal yaşam ve çevre” (t(170)= 2,06, p<.05) ve faktör 5 “plajları ve iklimi” (t(170)= 2,48,

p<.01) algılamalarında anlamlı farklılıklar görülmektedir. Farklılık belirlenen faktörlerde sırasıyla, faktör2:

bekar (X=2,46), evli (X:2,99), faktör 3: bekar (X=2,62), evli (X:3,04), faktör4: bekar (X=3,27), evli (X:3,55)

ve faktör5: bekar (X=3,11), evli (X:3,44) ortalamaları dikkate alındığında, faktörlerin tamamında evli yerli

turistlerin bekarlara nazaran Burhaniye’ye yönelik destinasyon imaj algılamaları ile ilgili verilen önermelere

katılım düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yerli turistlerin eğitim durumlarına göre faktör 1

“doğal ve kültürel kaynaklar” (f(3-171)= 4,58, p<.01) algılamalarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Katılımcıların eğitim durumlarına göre faktör 1’e vermiş oldukları cevapların aritmetik ortalamaları,

ilköğretim (X=3,26), ortaöğretim (X=3,46), üniversite (X=3,75) ve lisansüstü (X=3,00) olarak tespit

edilmiştir. Lisansüstü eğitime sahip katılımcıların önermelere katılma oranları diğerlerine göre daha

olumsuzdur. Dolayısıyla Burhaniye ilçesinde lisansüstü eğitim seviyesine sahip katılımcıların destinasyon

imajı algılamalarının yükseltilmesi için yerel ve özel sektör temsilcileri tarafından gerekli tedbirler

alınmalıdır. Yerli turistlerin yaş farklılıklarına göre faktör 2 “altyapı” (f(4-170)=7,44, p<.01) algılamalarında

anlamlı farklılık bulunmaktadır. Farklılığın daha çok hangi yaş grup veya gruplardan kaynaklandığı

incelendiğinde 18-24 yaş grubunda yer alan katılımcıların diğerlerine göre farklılığa sahip olduğu

belirlenmiştir. İlgili yaş aralığına sahip grubun aritmetik ortalaması (X=2,23) diğer yaş gruplarına göre daha

olumsuzdur. Dolayısıyla demografik özelliklerine göre Burhaniye’ye gelen yerli turistlerin destinasyon imajı

algılamalarında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle H1 hipotezi kısmen kabul edilmiştir.

H2: Yerli turistlerin destinasyon imajı algıları ziyaret sıklıklarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık

göstermektedir.

Ziyaret sıklıklarına göre faktörler arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığına dair yapılan Anova testi

sonuçlarına göre ise faktör 1 “doğal ve kültürel kaynaklar” algılamalarında anlamlı farklılıklar tespit

edilmemiştir. Faktör 1’i oluşturan “Burhaniye’nin fauna ve florası zengindir”, “Tarihsel ve kültürel bir

yerdir”, “Güzel ve zengin bir tabiata sahiptir” önermeleri katılımcıların geliş sıklıklarına göre herhangi bir

anlamlı farklılık taşımamaktadır. Dolayısıyla çalışmanın ikinci hipotezi kabul edilmemiştir.

Sonuç ve Öneriler

Yapılan bu çalışmada iç turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olan Burhaniye ilçesine yönelik turizm

faaliyetine katılan yerli turistlerin, destinasyon imajı algılama boyutları ve destinasyon imajı algılamalarının

katılımcıların demografik özelliklerine göre bir farklılık bulunup bulunmadığına ilişkin bir araştırma

gerçekleştirilmiştir.
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Çalışmanın ilk bölümünde Beerli ve Martin (2004) in geliştirmiş olduğu algısal/bilişsel imaj ölçeği

doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Sonuçta bu örneklem grubu üzerinde 21 sorulu ölçeğin değil de

13 sorulu bir ölçeğin çalışmada kullanılan örneklem grubu için daha anlamlı sonuçlar verdiği görülmüştür.

Çalışmanın ikinci bölümünde çalışmada yer alan hipotezler test edilmiştir. Birinci hipotez “Yerli turistlerin

destinasyon imajı algıları demografik özelliklere (cinsiyet, eğitim durumu, yaş, medeni durumu) göre

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir”’dir. Hipotez çalışma sonucunda elde edilen verilere göre

kısmen kabul edilmiştir. Katılımcıların cinsiyet farklılıklarına göre faktörleri desteklemeleri arasında anlamlı

bir fark yoktur. Cinsiyet farklılıklarının örneklem grubu üzerinde bir fark yaratmadığı söylenebilir. Medeni

duruma göre ise sadece faktör 1 dışında diğer tüm faktörlerde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu

faktörler sırasıyla altyapı, sosyal yaşam ve çevre, plajlar ve iklim ve atmosferdir. Özellikle faktör 3’ü

oluşturan “yaşam kalitesi yüksek bir yerdir” ve “egzotik bir yerdir” önermeleri bekar ve evli katılımcılar

arasında yüksek düzeyde anlamlı farklılık göstermektedir. Eğitim durumuna göre faktör 1’de anlamlı

farklılıklar tespit edilmiştir. Lisansüstü eğitime sahip katılımcılar ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite

mezunlarına göre doğal ve kültürel kaynakları algılaması arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Türk

eğitim sisteminin en üst seviyesi olan lisansüstü eğitime sahip kişilerin Burhaniye’nin sahip olduğu doğal ve

kültürel kaynakları diğer gruplara göre yetersiz olarak değerlendirdiği belirlenmiştir. Lisansüstü eğitime

sahip katılımcıların doğal ve kültürel kaynakları olumsuz yönde değerlendirme nedenleri arasında zengin

doğal ve kültürel kaynaklara sahipliğiyle tanınan Burhaniye’nin bu kaynaklarını tahribat vasıtasıyla

kaybettiği veya özellikle sahip olduğu kültürel değerlerin kente gelen turistlere yeterince tanıtılmadığı

söylenebilir. Katılımcıların yaş özellikleri dikkate alındığında altyapı faktöründe anlamlı farklılık

belirlenmiştir. Altyapı faktörüyle ilgili farklılık 18-24 yaş aralığıyla diğer yaş aralıkları arasında gerçekleştiği

görülmektedir. Genç olarak tanımlanabilecek bu yaş aralığındaki katılımcıların Burhaniye’nin altyapı

faktörünü oluşturan “Eğlence ve gece yaşamı yeterlidir”, “Çok çeşitli yiyecek-içecek olanaklarına sahiptir”,

“Spor aktiviteleri için fırsat sunmaktadır” önermelerine katılım derecelerinin diğer yaş gruplarına göre düşük

olmasının nedenleri arasında ilgili önermelerin daha çok gençlerin ilgi alanına girmesinden kaynaklandığı

söylenebilir. Olumsuz anlamda gelişen bu farklılığın ortadan kaldırılmasıyla Burhaniye, gençler tarafından

daha fazla rağbet gören bir destinasyon haline gelebilir. Bunun için bölgedeki eğlence imkanlarının, spor

olanaklarının ve genç turistlerin yeme içme alışkanlıklarına uygun yiyecek içecek işletmelerinin sayısının

arttırılması gerekmektedir. Ayrıca çalışmada üç faktörde ortaya çıkan demografik değişkenlere göre algılanan

destinasyon imajı ile ilgili anlamlı farklılıklar, demografik özelliklerin algı ve davranışları önemli oranda

etkilediğini ortaya koyan önceki çalışmaları (Arıcı, 2002; Güven, Bakan ve Yeşil, 2005; Özkaya, Kocakoç ve

Kara, 2006; Gürbüz, 2007) ve turistlerin destinasyon algılamalarında demografik özelliklerin etkili

olduğunu gösteren destinasyon seçimine yönelik geliştirilen birçok modeli (Woodside ve Lysonski, 1989;

Um ve Crompton , 1990; Stabler, 1995; Beerli ve Martin, 2004) desteklemektedir. Çalışmanın ikinci

hipotezi “Yerli turistlerin destinasyon imajı algıları ziyaret sıklıklarına göre istatistiksel olarak anlamlı

farklılık göstermektedir”’dir. Bu hipotez ise çalışmada elde edilen sonuçlara göre kabul edilmemiştir.

Araştırma zaman kısıtlılığı ve verilerin toplanması aşamasında karşılaşılan bazı güçlükler nedeniyle çok

geniş bir örneklem üzerinde yapılamamıştır. Bu da çalışmanın genelleştirilmesini etkilemektedir. Bundan

sonra yapılacak olan çalışmalarda daha geniş bir örnek kitleye ulaşılması genelleştirmeyi sağlayacaktır.

Ayrıca yerli ve yabancı turistler üzerinde farklı destinasyonlarda ölçek uygulanıp geliştirilebilir ve bu çalışma

verileri ile kıyaslamalar yapılabilir.
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Özet

Kitle turizminin giderek yarattığı çevre sorunlarıyla birlikte turistlerin değişen zevk ve tatil anlayışları, kitle

turizm türlerine karşı, doğal aktivitelere dayalı, sürdürebilir alternatif turizm türlerinden kırsal turizm ve

tarımsal turizmin tercih edilmesi eğilimini yaratmıştır. Turizmden elde edilmesi beklenen gelirlerin, Türkiye

gibi ekonomisi gelişmekte olan ülke ekonomileri için önemli olduğu kabul edilmekte ve bu alanda

uluslararası rekabetin yoğun olduğu gözlenmektedir. Bu araştırmanın amacı Türkiye’ nin Güneydoğu

Anadolu Bölgesi’ nde yer alan Adıyaman'ın sözü edilen turizm türlerine yönelik yerel halkın yaklaşımlarını

göstermektir. Adıyaman’ daki alternatif turizm türlerine yönelik az sayıda araştırma bulunurken yerel halkın

yaklaşımları değerlendirilmemiştir. Bu amaçla öncelikle kırsal ve tarımsal turizm potansiyellerine göre sahip

oldukları kaynaklar değerlendirilerekKahta İlçesi’ndeki Karadut Köyü örnek alanolarak seçilmiştir. Örnek

alanda halkın bu turizm türlerine olan yaklaşımlarının değerlendirilmesi amacıyla farklı sosyo – ekonomik

yapıdaki kişilere 2011 Temmuz ve Ağustos aylarında yerinde anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırma

sonucunda örnek alanların sürdürülebilir alternatif turizm türleri olan kırsal ve tarımsal turizm içinuygun

potansiyelleri olduğu saptanmış, yerel halkın yaklaşımları olumlu düzeyde değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Kırsal turizm, Tarımsal turizm, Adıyaman, Kahta

Giriş

Sürdürülebilir turizm kavramının ortaya çıkmasında, 1960’lı yılların en önemli turizm hareketlerini oluşturan

kitle turizminden kaynaklanan olumsuz çevresel etkilerin neden olduğu söylenebilir(Kuter ve Ünal, 2009).

Çalışmalarında Kuter ve Ünal (2009), sürdürülebilir turizmi bugünkü turistlerin ve ev sahibi bölgelerin

ihtiyaçlarını gelecek ile ilgili fırsatları koruyarak ve artırarak karşılayan turizm gelişmesi gibi sürdürülebilir

gelişme prensiplerine dayanarak açıklamışlardır.

Bu noktada kırsal alanlarda ekonomik küreselleşmenin de etkisiyle yaşanan gelir düşüklüğünü dikkate

aldığımızda kırsal turizmin ev sahibi bölgeye ekonomik anlamda katkısının olacağı görmezden

gelinemeyecektir. 1990 yılından itibaren üretim sistemlerindeki değişim sonuçlarının ekonomik alanda

olumsuz yönde hissedilmeye başlamasıyla çoğu ülkenin kırsal kesim bölgeleri yeniden yapılanma sürecine

dahil edilmiş, alternatif yaklaşımlar aranmaya başlanmış ve bu noktada turizm hareketlerinin önemli bir rolü

olduğu kabul edilmiştir (Cawley M, Gillmor D, 2008).Panyik, Costa ve Ratz (2011) ise turizmin kırsal

ekonomiye alternatif yaratmış olmakla birlikte kırsal nüfusun tarıma bağımlı olması durumunu hafiflettiğini

öne sürmüşlerdir.Turizm, önceleri tek yönlü olarak sadece ekonomik katkısıyla ön plana çıkarken bugün

ekolojik, sosyal ve kültürel zenginliklerin deturizme kaynak olmaya başlaması sonucunda sosyal ve kültürel

yönden de önem içeren bir sektör haline gelmiştir (Aklanoğlu, 2010).Bu yönde değişen turistik tercihler,

kırsal alanların turistik amaçlı olarak kullanım talebini özellikle son yıllarda artırmış, büyük şehirlerde

yaşayan nüfus için kırsal alanın otantik yapısı, kişiler arası yakın iletişim olanağı sağlaması gibi özellikleri,

kırsal destinasyonun başlıca çekiciliklerini oluşturmuştur (W. C. Gartner 2004).Artık turistik ürün

çeşitlendirmesi konusunda kırsal turizmin önemli bir yeri olduğu kabul edilmektedir (Devesa, Laguna ve

Palacios, 2010).Kırsal turizm, her ne kadar farklı ülkelerde hatta farklı kıtalardaki ülkelerde bile geniş ölçüde

yerel olarak gerçekleşen bir turizm türü olsa da bugün turizm araştırmalarında uluslararası yaygınlıkta bir

nitelik kazanmıştır (Gao, Huang ve Huang, 2009). Literatürde kırsal ve tarımsal turizm arasında çok belirgin

farklar vurgulanmamakla beraber aralarındaki ilişkinin ve karşılıklı katma değerlerinin ne olduğu konusunda
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bir takım saptamalar bulunmaktadır.Kırsal turizm, doğayla etkileşimde bulunma ve kırsal yaşam biçimini

tanıma isteğinde olan turistlerce geçekleştirilen, (Maestro, Gallego ve Requejo,2007)tarımsal turizm ise

gerçekleşmesinin ekilen alana ve çiftçiye bağlı olduğu turizm türü olarak tanımlanmıştır(Çıkın A, Çeken H,

Uçar M, 2009).Bu konudaFleischer ve Tchetchik,(2005) çalışmalarında kırsal turizm türlerinden çiftlik

turizminin tarımla en yakın ilişkide olduğunu belirtirken kırsal turizmin kırsal aktivite temelinde olmasının

son derece normal olduğunu fakat tarımla arasındaki ilişkinin belirsiz olduğunu sunmuşlardır. Aynı

çalışmada, kırsal turizmin çiftçilerin tarımsal aktiviteleri için ek gelir yaratırken, çiftçi ve çiftliklerin kırsal

turizm için ne ölçüde vazgeçilmez bir öğe olduğu sorusuna yanıt olarak çiftliklerin ve çiftçinin kırsal turizmi

destekleyen anahtar pozisyonda olduklarını belirtmişlerdir.

Kırsal turizmin bazı ülkelerdeki gelişim aşamaları incelendiğinde genel olarak başlangıç aşamalarında devlet

desteği olduğu (Maestro, Gallego ve Requejo,2007), zaman içersinde arz ve talep yönlerinin her ikisinde de

pozitif yönde değişim olduğu gözlenmektedir. Örneğin Iorio ve Orsale, (2010) çalışmalarında Romanya’ da

2000 yılında kırsal turizm sektöründe faaliyet gösteren 240 tesis 3544 yatak kapasitesinin 2006 yılına

gelindiğinde
1259

tesise
ve 14.551

yatak kapasitesine çıktığını kaydetmiştir.
2000

yılında 3000’
ni

yabancı

26.000 turistin sadece 65.000 geceleme sayısının da 2006 yılında 199.000’ nin yerel turist 18.000 yabancı

turist tarafından olmak üzere 217.000 turistin toplam 459.000 geceleme yaptığını belirtmektedir.1995 yılında

Güney Afrika turizm alternatiflerini yerinde kullanarak ülkenin turizm potansiyelini önemli ölçüde

iyileştirmiş, kırsal turizm için ayrıntılı bir istatistikleri mevcut bulunmasa da 1.148.000 kişinin turizm

alanında istihdam edildiği kaydedilmiştir (Briedenhann ve Wickens, 2004). Kore’de 2002 yılından beri

resmi olarak hükümet tarafından desteklenen kırsal turizm, çoğu kırsal bölgede temel ekonomik kaynak

haline gelmiştir (Park ve Yoon, 2009).Yine aynı çalışmada çiftlikler içerisinde yer alan konaklama yerlerinde

(bunların çoğu restore edilen yöresel mimariyi yansıtan evler olmakla beraber aslına uygun yeni yapıları da

içerdiği belirtiliyor) yaklaşık 8500 odanın mevcut olduğunu Kore Kırsal Kalkınma Kurumu verilerinden

yararlanarak belirtmişlerdir.

Araştırma Materyal ve Yöntemi

Bu çalışmada öncelikle sürdürülebilir, kırsal ve tarımsal turizmin genel bir kavramsal açıklaması, diğer

ülkelerdeki gelişimleri ve pazarlama örnekleri, birbirleriyle olan ilişkileri literatür araştırması yapılarak

incelenmiştir. Araştırma, kapsam ve yöntemin belirlenmesi, çalışma alanına yönelik verilerin toplanması,

verilerin çalışma amacına uygun olarak değerlendirilmesi şeklinde yürütülmüştür.

Öncelikle Adıyaman’ ın kırsal ve tarımsal turizm potansiyellerinin belirlenmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı

tarafından hazırlanan “Türkiye Turizm Stratejisi 2023” (URL1) ve “”Bir Yörenin Turizm İmkanlarının

Değerlendirilmesi İçin Rehber” adlı anonim çalışmadaki kriterlerin yoklanmasıyla oluşturuldu. Adıyaman’a

ve bu şehrin içinde bulunduğu coğrafi bölgeye yönelik olan maddelerinin değerlendirilmesi çerçevesinde

sahip olduğu kaynaklar açısından bakıldığında, araştırmanın amacına en uygun örnek alan olarak

Kahta/Karadut Köyüseçilmiştir.Seçilen bu alandaki yerel halkın kırsal ve tarımsal turizme olan

yaklaşımlarının elde edilmesi amacıyla farklı sosyo kültürel gruplara yerinde anket yöntemi uygulanmıştır.

Ana kütle büyüklüğü 1600 kişi olan örnek alanın % 95 güven aralığında denek sayısı 11 kişi olarak

saptanmıştır. Çalışma 18 yaşın üzerinde olan yerel köy halkının içerisinden rastgele seçilen 50 kişiyle

yapılmış bunlardan 35 tanesi değerlendirmeye alınmıştır.Anket formunda yer alan sorular, yerel halkın sosyo

– ekonomik yapı özellikleri, Kahta ve çevresinin kırsal, tarımsal ve kültürel turizm potansiyeli, bu tür

alternatif turizm potansiyelleri konusunda yerel halkın değerlendirmeleri ve beklentilerinin belirlenmesine

yönelik olarak düzenlenmiştir.Toplam soru sayısı 54 olup, sorular 5’li derecelendirmeli türde hazırlanmıştır.

Hazırlanan anket formu rastgele seçilmiş 9 kişiye uygulanarak ön testten geçirilmiştir. Ön test sonrası elde

edilen görüşler doğrultusunda sorular tekrar gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Anketlerin bilgisayarda

değerlendirilmesinde ise “SPSS 10 for Windows” programı kullanılmıştır.

Örnek alanın içerisinde yer aldığı fiziksel çevrenin yanı sıra turizm varlıklarını göstermek açısından sahip

oldukları tarihsel kaynakları ve arkeolojik sit alanları, doğal sit alanları, milli parklar, festivalleri de

araştırmaya dahil edilmiştir. Bir yöredeki turistik ürün çeşitlendirmesinin o yöreye olan turizm talebini

artırma olanakları doğrultusunda düşünülerek, bulgu ve sonuç kısmında Kahta‘nın potansiyel kırsal ve

tarımsal turizm çekicilikleri tartışılmış, yerel halkın yaklaşımları değerlendirilmiş ve öneriler getirilmiştir.
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Bulgu ve Sonuçlar

Çalışmanın bu bölümünde Adıyaman, Kahta’nın sahip olduğu turizm ve tarım potansiyelleri yapılan

araştırmalar sonucunda elde edilen ikincil veriler aracılığıyla incelenmektedir. Fiziki olarak doğal çevreleri,

sahip oldukları coğrafyanın tarıma uygunluğu ve kültürel ve tarihsel kaynakları hakkında toplanan veriler

sunulduktan sonra bu verilerin SWOT analizi yapılmıştır.

İlçe toprakları kuzey kesimindeki dağlık alanlar ile güney kesimindeki düzlüklerden oluşur. Kuzey kesimini

Malatya dağlarının uzantıları kaplar. Buradaki en önemli yükselti Nemrut Dağı olmakla beraber (2.206 m.),

ilçe merkezinin kuzey batısında Yarlıca Dağı ( 1.436m) yer alır. Dağlık alanlardan güneye doğru gidildikçe

önce plato ve ovalar başlar. İlçe topraklarının sularını Fırat’ın kollarından Kâhta ve Kalburcu çayları

sulamaktadır.(Çorbacı ve Dönbak, 2011)

Tablo 1. Kahta’nın Turizm Kaynakları

KAHTA Arkeolojik Sit Alanı Dini ve Tarihi Yapılar Doğal Sit Alanı Milli Parklar Festivaller

NemrutDağı KutsalAlanı(Karadut Köyü)Arsameia KutsalAlanı(Kocahisar Köyü)

Kaya Yerleşimi

(Akıncılar Beldesi) Karakuş Tümülüsü(Anıtmezar)(Çukurtaş Köyü)Hz.Süraka Türbesiİzinoğlu Türbesi(Büyükbey Köyü)

Kemaliye Camii

(Kahta Merkez)

Cendere Köprüsü (Kesertaş

Köyü)

Yenikale

Cendere Kanyonu(Kocahisar Köyü) Nemrut DağıMilli
Parkı

(Karadut Köyü) Uluslararası

KommageneFestivali

(KahtaKayma

kamlığı)

(Kocahisar Köyü)

Kaynak: Çorbacı, K. ve Dönbak E.(2011) “Kırsal Turizm Türü Tarımsal Turizmin Adıyaman’ da

Uygulanabilirlik Potansiyelinin Belirlenmesi” 13 – 15 Eylül I. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu Poster

Bildirisi, s;7.

Kahta’ da toplam köy sayısı 93 tane olup, bu köylerin toplam nüfusu 56.088’dir. Toplam ilçe nüfusu ise

115.000’dir ve Karadut Köyü örnek alanı nüfusu 1600 olup yetişen en önemli ürünler mısır, nar, buğday,

armut ve dutdur(URL 2).

Adıyaman’ a yönelik ulusal ve uluslararası turizm talebinin merkezi çekim noktası olan ve aynı zamanda

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı Kutsal Alanı, bu ilçede yer alan Karadut

Köyü sınırları dahilinde bulunmaktadır. Bu köyün konaklama arzını incelediğimizde belediye belgeli üç tane

otelin toplam 81 oda ve 154 tane yatak kapasitesi olduğunu görmekteyiz. Köyün güney ve kuzey tarafında

bulunan Zımak ve Haltantaş Dağları hem köyün geneline hem de otellerin bulunduğu alana panoramik

manzaralar yaratmaktadır.

SWOT analizi çerçevesinde araştırma alanının sahip olduğu kaynaklarla kırsal ve tarımsal turizme uygunluk

durumunun güçlü yönler ve fırsatlar dahilinde, uygun olmama durumunun ise zayıflık ve tehditler dahilinde

aşağıdaki gibi özetlenebilmektedir.
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Tablo 2. Örnek Alanın Sahip Olduğu Kaynaklara Yönelik SWOT Analizi

kriterlerle uyum

sağlaması, kırsal ve

tarımsal turizm için uygun

olması

Örnek alanda yaşayan

yerel halkın yaygın

uğraşısının bitkisel üretim

olması

Halkın geleneksel

misafirperverliğinin hala

hissedilmesi

Alanda çok iyi durumda

olmasa da geleneksel

mimari tarzı evlerin

Tarımsal turizm konusunda

tanıtım ve imaj oluşturma

görülmemektedir

Karadut Köyü’nün

konaklama arzının

yetersizliği ve sadece

burada kırsal konaklama

sayısı, kırsal turizm için

potansiyel pazar yaratabilir.

Ülke genelinde faaliyet

gösteren tur operatörlerinin,

Gap Bölgesi’ ne yönelik

turlarda kullandığı rotaların

yani tur güzergahının

coğrafi konumlarından ve

yolun müsait olmasından

dolayı Adıyaman’ ı

Gaziantep ile zaman

açısından birlikte

Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar Fırsatlar Tehditler

Örnek alanın sahip olduğutopoğrafya ve bitkiörtüsünün Anonimyayında belirtilen Örnek alan için geçerli olantarımsal ürünlerinpazarlanması ve tanıtımıkonusunda yetersizlik Kahta/Karadut Köyü örnekalanında bulunan NemrutDağı Kutsal Alanı’ nınsahip olduğu mevcutturist Kırsal turizm yerli talebinin

özelliğidikkate alındığında

Adıyaman’ ın büyük

şehirler için uzak olması

Genç nüfusun göç

eğiliminde olduğunun

gözlemlenmesi

olması arzı bulunması değerlendirmeleri

Araştırmanın örnek alanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın anonim yayınında belirtildiği üzere engebeli,

kayalık ve nehir yatakları ile bölünmüş arazilerde uzun yürüyüş programları; arazi yapısının

hareketliliğinden, manzara imkanlarından yararlanılarak araba kullanma programları düzenlenebilme vb.

aktiviteleri yapabilme kriterlerine uyum sağlamaktadır.Kahta’ nın yayında belirtilen bitki örtüsü uygunluğu

kriterini de karşıladığından mahsul alanlarının tahsis edilmesiyle turistlere yörenin bu özelliğini tanıma,

meyvesini dalından kopararak yemek gibi cazip gelecek faaliyetler sunmaya da uygundur.

Yerel halkın araştırmanın konusunu oluşturan kırsal ve tarımsal turizmin gerektirdiği kriterlere olan

yaklaşımlarını belirlemek amacıyla düzenlediğimiz anket uygulamasının bazı sonuçları ise aşağıda

özetlenmektedir.

Tablo 3. Ankete Katılanların Sosyo–Ekonomik Özellikleri

Yaş Grupları % Öğrenim Durumları % Meslek Grupları % İkamet Durumları %

18 - 26 35.7 Okuryazar 3.5 Serbest Meslek 32.1 1 yıldan az 10.7

27 - 35 17.8 İlköğretim 53.5 Turizm 28.5 1-5 yıl 7.1

36 - 42 21.4 Lise 35.7 Memur 4 5-10 yıl 7.1

43 - 49 10.7 Üniversite 7.1 İşçi 14.2 10-15 yıl 7.1

50 - 56 10.7 YLisans - Emekli - 15-20 yıl 7.1

+57 3.5 Öğrenci 17.8 +20 60.7

İşsiz 3.1

Ankete katılanların yaş gruplarına dağılımlarında ilk sırada 18 – 26 yaş % 35.7 ikinci sırada ise 27 – 35

yaş % 17.8 grubu bulunmakta bu iki grubun toplam oranları ise % 53.5 olmaktadır. Öğrenim durumları

%53.5’ i ilköğretim mezunu, %35.7’ i lise mezunu, %7.1’i üniversite mezunu ve %3.5’i okur yazar

durumdadır. Mesleklere dağılım oranları ise %32.1’ i serbest meslek, %28.5’i ise turizm alanında

çalışmaktadır. Geri kalanları ise %17.8 öğrenci, %14.2 işçiler oluşturmakta işsiz olduğunu belirtenlerin oranı

ise %3.1 olmaktadır. Böylece ekonomik olarak aktif olan grubun toplam oranı %74.8 olmuştur.İkamet

durumlarını incelediğimizde ise ankete katılanların 20 yıldan fazla sürede Karadut Köyü’nde ikamet ettiğini

belirtenlerin oranı %60.7 olmuştur. 1 yılda daha kısa sürede burada yaşadıklarını belirtenler %10.7, 1-5 yıl,

5-10 yıl, 10-15 yıl ve 15-20 arası kadar yılda burada yaşadıklarını belirtenlerin oranı ise %7.1 olmuştur.

Anketin ikinci bölümünde bulunan, yerel halkın bulundukları yer hakkındaki kırsal ve tarımsal turizm

potansiyellerini değerlendirmelerine yönelik oluşturulmuş sorulara verdikleri yanıtları istatistiksel olarak

değerlendirdiğimizde; örnek alan ikliminin her mevsimde turizm için uygunluğu değişkenini katılanların

%28 ‘ i hiç uygun bulmayarak değerlendirmiştir. %17.8’i uygun olmadığını diğer %17.8 i ise bu konuda

kararsız olduklarını belirtmişlerdir. Geri kalan %35.7 oranında kişi ise uygun olabileceği yönünde

değerlendirmiştir. Yörenin özelliklerinden kırsal ve tarımsal turizm için çok uygun bulunan yöredeki tarımsal

ürünler değişkeni için değerlendirmede, çekicilik yaratacağını belirtenlerin oranı % 75 olmuştur. Aynı şekilde
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geleneksel yaşam tarzlarının çekicilik yaratacağı değişkenini çok uygun bulanlar % 75, kırsal mimariyi

yansıtan evlerin çekici olacağı değişkenini çok uygun bulanların oranı da % 75 olmuştur. Havasının temizliği

değişkeni %92.8, bozulmamış doğal ortamı değişkeni ise %89.2 oranında çok uygun olarak

değerlendirilmiştir.

Anketin üçüncü bölümünde kırsal turizm talebine yönelik yerel halkın yaklaşım ve beklentilerini ölçmeye

yönelik olarak hazırlanmış sorulara verilen yanıtların istatistiksel olarak değerlendirmesini yaptığımızda ise

bazı sonuçlar şu şekilde olmuştur. Kendi evlerinin bir bölümünü turistlerin konaklaması için kesinlikle

ayırabileceğini belirtenlerin oranı% 50, ayırabileceklerin oranı %17.8, karasız olanların oranı %14.2 olarak

görülmüş, %10.7 hiç ayırmayı düşünmeyenlerin oranı olurken, turistlerin kendi evlerine benzer şekilde

yapılmış konaklama tiplerini tercih edebileceğini belirtenlerin oranı ise % 71.4 olarak hesaplanmıştır.

Bahçelerini turistik talebe göre düzenleyip ekebileceklerini belirtenlerin oranı % 78.5 ‘ dur. Kırsal turizm

türünün burada yerel halkın gelir seviyesine katkıda bulunacağını belirtenlerin oranı %85.7, dışarıya göçü

azaltacağını belirtenlerin oranı ise %82.1olmuştur.

Çıkın ve diğ.,(2009) de çalışmalarındabelirttiği üzere tarımsal turizmin gerçekleşmesi ekilen alana ve çiftçiye

bağlıdır. Örnek alanpotansiyel durumdaki turistlerin tarımsal faaliyet deneyimi kazanmaları, yöreye özgü

kültürü tanımaları için fırsatlar yaratacak durumdadır. Yine Kahta örnek alanında geliştirilecek turizm

faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için Fırat ve Göksu vadilerine, kanyonlarına ve arkeolojik sit alanlarına ve

tarihsel kaynaklarına verilen değerin arttırılması, çevrenin peyzaj açısından planlı ve düzenli olması

gerekmekle beraber, yörenin kendine özgü kırsal mimarisini yansıtan yapıların da artırılması gerekmektedir.
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Özet

Aydın ili Didim ilçesi, özellikle son yıllarda İngiliz turistlerin uzun süreli tatillerini geçirdikleri, hatta sıklıkla

kendilerine ev satın aldıkları bir tatil beldesi olarak dikkat çekmektedir. 2005 yılında yapılan bir gazete

haberinde, yaklaşık 3.500 İngiliz’in Didim’den ev satın aldığı belirtilirken (www.milliyet.com.tr), 2010

yılında yayımlanan başka bir haberde, bu sayının 12.000’e ulaştığı bildirilmektedir (www.haberturk.com). Ev

sahibi olan İngilizlerin bir kısmı sadece yaz tatillerini Didim’de geçirirken, bir kısmının da Didim’e tamamen

yerleştiği gözlemlenmektedir. Dolayısıyla, Didim’de yaşayan yerli halk, yaz tatillerini Didim’de geçiren

yazlıkçılar, turizm sektörü çalışanları, kamu çalışanları vb. kişi ve kurumlar, Didim’de uzun süreli tatil yapan

veya yaşayan İngilizler ile iç içe bir yaşam paylaşmaktadır. Bu araştırmada, Didim’de üç aydan fazla kalan

İngilizlerin genel profillerinin anlaşılması, sosyal ve kültürel yaşama adaptasyonlarının ve katılım

düzeylerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. İngilizlerin Didim’de yaşarken karşılaştıkları sorunlar,

ihtiyaçları ve beklentileri de araştırma kapsamına alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Didim, İngilizler, sosyo-kültürel adaptasyon, yaşam tarzı.

Giriş

Didim, öteden beriye İngiliz turistlerin tercih ettiği bir tatil beldesi olagelmiştir. Önceleri Didim’e yaz

tatillerini geçirmek üzere gelen İngiliz turistler, zamanla bölgede ev satın almaya başlamışlardır. Bu durum,

İngilizlerin Didim’e geliş sıklıklarının artmasına ve tatilde geçirdikleri sürelerin uzamasına sebep olmuştur.

Didim’de sıklıkla tatil yapmayı tercih eden İngilizlerin, zamanla yerleşik hayata geçtikleri

gözlemlenmektedir. Buradan hareketle araştırmada, İngilizlerin Didim’de yaşadıkları zaman içerisinde

katıldıkları sosyal aktiviteler, bu aktivitelere katılma sıklıkları, Türklerle etkileşimleri, kamu kurum ve

kuruluşlarıyla olan ilişkileri, sosyo-kültürel adaptasyonları, beklentileri, ihtiyaçları vb. konuların incelenmesi

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Jacobsen ve arkadaşlarının (2009), İspanya Costa Blanca bölgesinde

bir aydan fazla kalan Norveçli turistler üzerinde yaptıkları, kültürel adaptasyon araştırmasında kullanmış

oldukları anket, İngilizler için uyarlanmış ve ifade eklemesi yapılarak kullanılmıştır. Literatürde uluslararası

emekli göçü, nedenleri vb. konularda çalışmalara rastlanmış olsa da, Türkiye’de belli bir bölgede yerleşik

hayata geçmeyi tercih eden yabancıların, sosyo-kültürel uyum ve yaşam tarzlarının incelendiği az sayıda

çalışmaya rastlanmış olması nedeniyle araştırmanın literatüre katkı sağlama potansiyeli olduğu

düşünülmektedir.

Literatür Taraması

Literatür incelendiğinde, son dönemlerde Türkiye’ye yapılan uluslararası emekli göçleriyle ilgili çeşitli

araştırmaların bulunduğu dikkat çekmektedir. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Sosyal

Çalışmalar Merkezi’nin, TÜBİTAK sponsorluğunda, 2008 yılında tamamladığı “Yerleşik Yabancıların Türk

Toplumuna Entegrasyonu” başlıklı çalışma kapsam bakımından dikkat çekenler arasındadır

(http://books.google.com.tr). Çalışmada, Türkiye’ye yerleşme konusunda vatandaşlarını en çok yönlendiren

ülke’nin İngiltere olduğu ve İngiltere’yi Norveç’in izlediği belirtilmiştir. Yerleşik yabancıların demografik

bilgileri, Türkiye’ye göç etme nedenleri, yerleştikten sonra yaşadıkları sıkıntılar ve toplum ile ilişkileri

çalışma kapsamında incelenen konular arasında yer almaktadır.

Karakaya
ve

Turan (2005), yaptıkları çalışmada emekli göçü konusunu Didim özelinde incelemiş ve
Didim’e

yerleşen emekli İngilizlerin beklentileri, geliş amaçları ve ilçeye olan ekonomik katkıları üzerinde
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durmuşlardır. Emekli İngilizlerin, düşük stres, kolay yaşam ve iklim koşulları sebebiyle ilçeyi tercih ettikleri,

iletişim problemleri yaşadıkları, farklı fiyat uygulamalarından rahatsızlık duydukları gibi konular

araştırmanın bulguları arasında yer almaktadır. Bununla birlikte araştırmacılar, Didim’e yerleşen İngiliz

emeklilerin bölge ekonomisine olumlu katkıları olacağını belirtmişlerdir.

Avcı ve arkadaşlarının (2008) Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası adına yaptıkları uluslararası yabancı göçünün

sosyal ve ekonomik yönü ile ilgili araştırmada, Fethiye’ye yerleşen yabancılar arasında ilk sırada İngilizler’in

olduğu, orta düzey gelir grubuna dahil oldukları belirlenmiştir. Fethiye’nin birinci derecede tercih edilme

sebebi iklim koşullarıdır. Trafik sistemindeki işleyiş ve alt yapı yetersizliği ise dikkat çekilen sorunlardandır.

Ekonomiye yaptıkları olumlu katkı da araştırmacılar tarafından altı çizilen noktalar arasındadır.

Özerim (2008) ise, yaptığı yüksek lisans tez çalışmasında Muğla Dalyan bölgesine olan emekli göçünü

incelemiştir. Bu çalışmada Muğla Dalyan bölgesine yerleşmiş yabancılar arasında İngilizlerin ilk sırada

olduğu bulgulanmıştır. Dalyan bölgesinin tercih edilme sebeplerinin başında olumlu iklim şartları

gelmektedir. Bunu macera arayışı ve Türkiye sevgisi izlemektedir.

Türkiye’ye yerleşen yabancılar konusunda yapılan çalışmalar, farklı bölgeler bazında çoğaltılabilir. Didim’e

yerleşen İngilizlerin sosyo-kültürel uyum ve yaşam tarzlarına dönülecek olursa, basında sıklıkla yer alan

haberler, bölgede yerleşik olan İngilizlerin sosyal yaşamın oldukça içinde olduklarını göstermektedir. Didim

Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yabancılar Çalışma Grubu’nun son faaliyetleri arasında

Didim ve Yöresi Engelliler Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen kermes yer almaktadır. Kermes kapsamında,

bağışlanan kıyafetleri satan İngilizler, elde edilen gelir ile bir tekerlekli sandalye alımı yapmayı

planlamışlardır (http://www.didimportal.net/). Yabancılar çalışma grubu, İngilizlerin sorunlarının,

beklentilerinin, ihtiyaçlarının dile getirilmesi konusunda köprü görevi görmekte, kamu kurum ve

kuruluşlarında işi olan İngilizlere yol göstericilik yapmaktadır. Bu oluşumun, ortak yaşamı destekleme ve

birlikte hareket etme konusunda kilit taşı olduğu söylenebilir.

Didim’de yaşayan İngilizlerin, Türklerle evlilik yaptıkları, bölgede turizm başta olmak üzere farklı alanlarda

(emlakçılık vs) çalıştıkları, kültüre ve geleneklere uyum sağlamaya çalıştıkları, belediyenin verdiği hizmetler,

İngilizce basılan gazeteler (www.milliyet.com.tr), kentin gelişimi, işleyişi ve yönetiminde söz sahibi olma

istekleri, yabancı dilde eğitim verecek eğitim kurumu ihtiyaçları (www.haberler.com) vb. birçok haber, basın

tarafından dikkat çeken konular arasındadır. Bu araştırma ile Didim’de yaşayan İngilizlerin yaşam tarzları,

ihtiyaçları, sosyo-kültürel yaşama uyumları, boş zaman alışkanlıkları vb. konular bir yöntem dahilinde

sistematize edilecektir.

Yöntem

Araştırmada, veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Kullanılan anket formu, Jacobsen ve

arkadaşlarının (2009), İspanya Costa Blanca bölgesinde bir aydan fazla kalan Norveçli turistler üzerinde

yaptıkları kültürel adaptasyon araştırmasında kullanmış oldukları anket formuna, ifade eklemeleri yapılarak

oluşturulmuştur. Orijinal anket formundaki ifadeler İngilizcedir. Birinci bölümde, demografik özellikler,

İspanya’da konaklama durumu ve süresi, daha önceki turistik ve uzun süreli ziyaretler vb. ile ilgili toplam

sekiz soru bulunmaktadır. İkinci bölümde, İngilizce ve İspanyolca bilgisi sorulmuştur. Üçüncü bölüm,

Norveçlilerin, İspanya’da kaldıkları süre zarfında katıldıkları sosyal aktivitelerle ilgili sekiz ifadeden

oluşmaktadır. İfadeler; haftalık (3), aylık (2), nadiren (1) ve hiçbir zaman (0) şeklinde puanlanmıştır.

Dördüncü bölüm ise, Norveçlilerin, İspanya’daki uzun dönemli kalışlarıyla ilgili on ifadeden oluşmaktadır.

İfadeler; katılıyorum, ne katılıyorum ne katılmıyorum ve katılmıyorum şeklinde 3’lü dereceleme ile

verilmiştir.

Araştırmada, orijinal anket formunun birinci bölümü olduğu gibi kullanılmış, ikinci bölüm ise

kullanılmamıştır. Yabancı dil ile ilgili olarak, dördüncü bölüme “Türkçe öğrenmek isterdim” ifadesi

eklenmiştir. Üçüncü bölümdeki “golf oynamak” ifadesinin yerine, Didim’de golf sahası olmadığı

gerekçesiyle, “tarihi ören yerlerine gitmek (Efes, Apollon gibi)” ifadesi kullanılmıştır. Aynı zamanda, üçüncü

bölümün derecelendirilmesine, İngilizlerin bazı aktiviteleri her gün yaptığının gözlenmiş olması gerekçesiyle,

“günlük” kategorisi eklenmiştir. Puanlama ise; günlük (4), haftalık (3), aylık (2), nadiren (1), hiçbir zaman

(0) olarak yapılmıştır. Dördüncü bölüme, on ifade eklemesi yapılmış ve 3’lü dereceleme yerine 5’li

dereceleme kullanılmıştır. Puanlama, anlam bakımından olumlu yöndeki ifadeler için; kesinlikle katılıyorum

(5), katılıyorum (4), ne katılıyorum ne katılmıyorum (3), katılmıyorum (2), kesinlikle katılmıyorum (1),

anlam bakımında olumsuz yöndeki ifadeler için ise kesinlikle katılıyorum (1), katılıyorum (2), ne katılıyorum

ne katılmıyorum (3), katılmıyorum (4), kesinlikle katılmıyorum (5) şeklinde yapılmıştır.
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Orijinal anket formu İngilizce olduğundan ve araştırma İngilizlerle yapıldığından, ifadelerin Türkçe

çevirileri, araştırmacılar tarafından raporlama bölümünde kullanılmak üzere yapılmıştır. Araştırmacılar, anket

formuna son şeklini vermeden önce, Didim’de uzun süredir yaşamını sürdüren ve çalışan 30 İngiliz vatandaşı

ile görüşme yapmıştır. Görüşmelerde, ilk aşamada, orijinal ankette bulunan İngilizce ifadelerin anlaşılırlığı

üzerinde durulmuştur ve herhangi bir sıkıntı olmadığı anlaşılmıştır. İkinci aşamada, katılımcılara,

araştırmanın amacı aktarılmış ve anket formuna eklenmek istedikleri ifadelerin olup olmadığı sorulmuştur.

Sonuçta, hem görüşülen 30 İngiliz katılımcının önemli olabileceğini belirttiği, hem de araştırmacıların

çalışmanın amacına uygun olduğunu düşündükleri, on ifadenin anket formuna eklenmesine karar verilmiştir.

Sonradan eklenen ifadelerin anlaşılırlıkları da yine görüşülen İngilizler tarafından teyit edilmiştir.

Ayrıca, araştırma rapor edilirken, daha anlaşılır olması gerekçesiyle kullanılan “İngilizler” ifadesi; İngiltere,

Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’yı kapsayan, Birleşik Krallık vatandaşlarının tamamını tanımlayan,

“British-Britanyalı” kelimesi yerine tercih edilmiştir. Görüşme yapılan 30 İngiliz’den bazılarının “ben İngiliz

değilim İskoçum ya da İrlandalıyım” şeklindeki uyarıları üzerine, anketlerdeki ifadelerde “British-Britanyalı”

kelimesi kullanılmıştır.

Hazırlanan anketler, Didim’de ev sahibi olan ve üç aydan uzun süre ile Didim’de yaşayan İngilizlere, birebir

görüşme yapılarak uygulanmıştır. Araştırmacılar tarafından, Ağustos-Eylül ayları arasında, toplam 217 tam

doldurulmuş anket formu toplanmıştır. Toplanan veriler, SPSS ortamına aktarılmış ve elde edilen sonuçlar

tablolar aracılığıyla özetlenmiştir.

Bulgular ve Tartışma

Araştırmaya katılan, 217 İngiliz ile ilgili bazı demografik özellikler ve Didim’de konaklama durumları, kalış

süreleri, ev sahibi olmadan önce Didim’e yaptıkları turistik ziyaretleri (4 haftadan kısa süreli), uzun süreli

kalışları (4 haftadan uzun süreli) ve Didim dışında bir yerde (yine Türkiye’de) uzun süre kalışları (3 aydan

uzun süreli) ile ilgili bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Araştırmaya Katılan İngilizler ile İlgili Bazı Özellikler

Frekans (n) Yüzde (%) Frekans (n) Yüzde (%)

CİNSİYET KALIŞ SÜRESİ

Kadın 117 53,9 3 ay 58 26,7

Erkek 100 46,1 4 ay 6 2,8

Toplam 217 100,0 5 ay 3 1,4

EĞİTİM DURUMU 6 ay 42 19,4

Orta Öğretim 48 22,1 7 - 12 ay 46 21,2

Lise 113 52,1 1 yıldan fazla 62 28,6

Üniversite 56 25,8 Toplam 217 100,0

Toplam 217 100,0 ÖNCEKİ TURİSTİK ZİYARET

YAŞ 1 kere 39 18,0

2 kere 40 18,4

30 ve daha az 14 6,5 2 kereden fazla 138 63,6

31 – 40 27 12,4 Toplam 217 100,0

41 – 50 62 28,6 ÖNCEKİ UZUN KALIŞ

51 – 60 93 42,9 1 kere 70 32,3

61 ve üzeri 21 9,7 2 kere 34 15,7

Toplam 217 100,0 2 kereden fazla 113 52,1

KONAKLAMA DURUMU Toplam 217 100,0

DİDİM DIŞINDA BİR YERDE UZUN KALIŞ

Kendi Evi 193 88,9 Evet 0 0

Arkadaş/Aile Evi 24 11,1 Hayır 217 100,0

Toplam 217 100,0 Toplam 217 100,0

Araştırmaya katılan 217 İngiliz’den, 117’si (%54) kadın, 100’ü (%46) erkektir. 48 kişi (%22) orta öğretim,

113 kişi (%52)
lise,

56 kişi
(%26)

ise
üniversite eğitimi almıştır. Katılımcıların genel olarak lise mezunu

oldukları dikkat çekmektedir. Burada kullanılan “lise” ifadesi İngiltere’deki “college” ile eşleştirilmiştir.
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14 kişi (%7) 30 yaş ve daha küçük, 27 kişi (%12) 31 ve 40 yaş aralığında, 62 kişi (%29) 41 ve 50 yaş

aralığında, 93 kişi (%42) 51 ve 60 yaş aralığında, 21 kişi ise (%10) 61 yaş ve üzerindedir. Katılımcıların

çoğunluğunun 40 yaş üzeri bireylerden oluştuğu dikkat çekmektedir. İngiltere’de emeklilik yaşı, kadınlar için

60, erkekler için ise 65’tir (www.bbc.co.uk). Araştırma bulguları, henüz emekliliği hak etmemiş

katılımcıların da olduğuna işaret etmektedir. Emeklilik yaşı henüz gelmemiş katılımcıların, Didim’de kalış

süreleri paralel olarak incelendiğinde, üç aydan fazla Didim’de kalanların mesleklerinin ne olduğunun, izin

sürelerinin ne kadar olduğunun, çalışıp çalışmadıklarının, geçimlerini nasıl sağladıklarının bilinmesi sağlıklı

yorumlar yapılabilmesi için önemli noktalar olarak dikkat çekmektedir. Ancak, araştırma yapılırken bu

sorular sorulmamıştır ve bu durum bazı eksikliklere işaret etmektedir. Emeklilik yaşında olmadıkları halde,

Didim’de üç aydan fazla kalan katılımcıların, kendi işlerini kurmuş olabilecekleri, eşlerinin emekli

olabileceği, malulen emekli olmuş olabilecekleri, meslek sahibi olmaksızın farklı gelir sağlayıcı

kaynaklarının olabileceği düşünülebilir. Sadece bu tartışma, farklı bir araştırmanın konusu olabilir. Bu

anlamda, gelecekte yapılacak araştırmalarda, katılımcıların medeni durumlarının ve gelir düzeylerinin

sorulması da uygun olacaktır. Ayrıca, evli olan katılımcıların eşlerinin Türk olup olmaması da farklı

noktalara işaret edebilecektir.

Katılımcıların 193’ü (%89) kendi evinde, 24’ü (%11) ise arkadaşının veya ailesinin evinde kalmaktadır. Bu

sonuç, İngilizlerin, Didim bölgesinde mülk edindiklerinin bir göstergesidir. Araştırma, Didim’de faaliyet

gösteren bir inşaat şirketi tarafından, İngilizlere satılmak üzere yapılmış 7 farklı sitede yaşayan, 217 İngiliz’in

katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu sitelerin her birinde, ortalama 100 apartman dairesi bulunmaktadır. Şirket

sahibiyle yapılan görüşmede, dairelerin %90 oranla İngiliz vatandaşlarına satıldığı belirtilmiştir. Didim

bölgesinde, farklı inşaat şirketlerinin yapmış olduğu, İngilizlere yönelik sitelerin varlığı da yine İngilizlerin,

Didim’de mülk edindiklerinin bir göstergesi sayılabilir. Gelecek araştırmalar için, Didim’de toplam kaç

konut olduğunun, bu konutlardan ne kadarının İngilizlere ait olduğunun ortaya koyulması gerekliliğine vurgu

yapılabilir.

İngilizlerin, Didim’de mülk sahibi olmaları farklı açılardan yorumlanabilir. Öncelikle, kendi evlerini, yazlık

olarak kullanıyor ve tatil yapıyor olabilirler. Bununla birlikte, Didim’de yerleşik hayata geçmiş ve kendi

evlerinde yaşıyor olabilirler. Evlerinde kalmadıkları zamanlarda, kiraya veriyor ve gelir elde ediyor

olabilirler. Nitekim, mülk sahibi olan İngilizlerin, tatilleri dışında İngiltere’den arkadaşlarına, akrabalarına,

internet üzerinden tanımadıkları tatilcilere evlerini kiraladıkları, görüşülen inşaat şirketi yöneticisi tarafından

dile getirilmiş bir husustur. Bu ayrıntı, Didim’deki pansiyonculuğu sekteye uğratan bir durum olarak

düşünülebilir. Dolayısıyla, Didim’de mülk sahibi olan İngilizlerin, ikincil konutlarını değerlendirerek Didim

turizmine yaptıkları olumlu ve/veya olumsuz katkılar da bir başka araştırma konusuna işaret edebilir.

58 kişi (%27) 3 ay, 6 kişi (%3) 4 ay, 3 kişi (%1) 5 ay, 42 kişi (%19) 6 ay süreyle, 46 kişi (%21) 7 – 12 ay

arasında, 62 kişi (%29) ise 1 yıldan fazla süre ile Didim’de kalmaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğunun,

altı aydan uzun sürelerle Didim’de kaldıkları dikkat çekmektedir. Dolayısıyla katılımcıların Didim’de yarı

yerleşik durumda oldukları söylenebilir.

Didim’de 3 ay ve daha uzun süre zarfında kalmaya başlamadan önce, 39 kişi (%18) 1 kere, 40 kişi (%18) 2

kere, 138 kişi (%64) ise 2 kereden fazla turistik ziyarette bulunmuşlardır. Didim’de daha önceden, 1 aydan

uzun süre ile 1 kere kalanların sayısı 70 (%32), 2 kere kalanların sayısı 34 (%16), 2 kereden fazla kalanların

sayısı ise 113’dür (%52). Katılımcılardan hiçbirisi, Türkiye’de, Didim dışında bir yerde 3 aydan fazla

kalmamıştır. Bulgulardan hareketle, İngilizlerin, Didim’de yarı yerleşik olarak yaşamaya başlamadan önce,

tatil vb. amaçlı olarak Didim’e geldikleri dikkat çekmektedir. Dolayısıyla, Didim’deki yaşam şartlarını

deneyimledikten sonra mülk edinmiş ve yarı yerleşik duruma geçmiş oldukları söylenebilir.

Didim’de yaşayan İngilizlerin, günlük yaşamlarında katıldıkları sosyal aktiviteler Tablo 2’de özetlenmiştir.

Tablo, ortalamalara göre azalan şekilde hazırlanmıştır ve koyu gölgelendirme ile belirtilmiş kısımlar, ilgili

ifadelerdeki en yüksek frekanslara işaret etmektedir.

Katılımcıların 149’u (%69) her gün, 65’i (%30) hafta da en az 1 kere, 3’ü (%1) ise ayda en az 1 kere kafe

veya bara gitmektedir. Araştırmaya katılan İngilizlerin yaşadıkları sitelerin tamamında, havuz başında bir

kafe-bar bulunmaktadır ve tüm yıl hizmet vermektedir. Bununla birlikte, Didim’de yaz-kış açık olan birçok

kafe, bar ve restoran bulunmaktadır. İngilizlerin, Sky TV yayınlarını (özellikle futbol maçlarını) takip

ettikleri ve bu kanalın yayınını yapan mekanlara gittikleri, araştırmacıların gözlemlerine dayanarak

belirtilebilir. Ayrıca İngilizlere özgü “Pub kültürü” de, sıklıkla cafe veya bara giderek, bir şeyler içme

alışkanlıklarından dolayı oluşmuş olabilir. Oturdukları sitelerde, sürekli hizmet veren benzer mekanların

varlığı da bu alışkanlıklarını pekiştirmektedir denilebilir.
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Tablo 2: Araştırmaya Katılan İngilizlerin Katıldıkları Sosyal Aktiviteler

Günlük Haftalık Aylık Nadiren HiçbirZaman Standart

AKTİVİTELER (4) (3) (2) (1) (0) Ortalama Sapma Toplam

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%)

Kafe veya baragitmek
149 68,7 65 30,0 3 1,4 - - - - 3,6728 ,49893 217

İngiliz arkadaşlarlabuluşmak
159 73,3 34 15,7 12 5,5 12 5,5 - - 3,5668 ,83133 217

Restoran ve benzeri

yerlerde akşamyemeği yemek
92 42,4 110 50,7 15 6,9 - - - - 3,3548 ,60735 217

Halk pazarına gitmek 5 2,3 184 84,8 8 3,7 20 9,2 - - 2,8018 ,62539 217

İngiliz olmayan

arkadaşlarlabuluşmak 69 31,8 65 30,0 16 7,4 42 19,4 25 11,5 2,5115 1,40472 217

Uzun yürüyüşlere

çıkmak(30 dakikadan fazla) 65 30,0 49 22,6 18 8,3 63 29,0 22 10,1 2,3318 1,42093 217

İngilizlerin

oluşturduklarıdernek,birlik gibi

oluşumlara gitmek

2 0,9 16 7,4 62 28,6 82 37,8 55 25,3 1,2074 ,93707 217

Tarihi ören yerlerine

gitmek(Efes, Apollon gibi) - - 18 8,3 - - 175 80,6 24 11,1 1,0553 ,66436 217

İngilizlerin yine İngiliz arkadaşlarıyla buluşma sıklığı incelendiğinde, 159 kişi (%73) ile her gün seçeneğinin

en fazla işaretlenen seçenek olduğu görülmektedir. Yaşadıkları sitelerde çoğunlukla İngilizlerin bulunması,

kafe veya bara gitme alışkanlıkları düşünüldüğünde, sonucun şaşırtıcı olmadığı söylenebilir. İngilizler, diğer

bireylerle vakit geçirmenin yanında kendi kültürlerinden bireylerle de sıklıkla vakit geçirmektedirler.

Aralarında kültür ve dil birliğinin olması, sohbetlerinin daha anlaşılır ve keyifli olmasına olanak sağlayacak,

yabancı bir ülkede dayanışmalarına imkan verebilecektir. Yurt dışında yaşayan Türklerin de, yine Türklerle

bir arada yaşamaya özen gösterdikleri, Türk mahallelerinin oluştuğu, hatta belli şehirlerde yoğunlaştıkları

düşünüldüğünde, İngilizlerin de aynı içgüdülerle hareket etmeleri ve sürekli iletişim halinde olmaları, normal

karşılanabilir.

92 kişi (%42) her gün, 110 kişi (%51) haftada en az 1 kere, 15 kişi (%7) ise ayda en az 1 kere restoran ve

benzeri yerlerde akşam yemeği yemektedir. İngiliz mutfağı ve yemek kültürünün zayıf olduğu ve İngilizlerin,

dışarıda yemek yemeyi sevdikleri (Avcıkurt, 2007: 156-157) bilinmektedir. Buradan hareketle çıkan sonuç,

İngilizlerin bu alışkanlıklarını destekler niteliktedir.

Katılımcıların %85’inin (184 kişi) haftalık olarak halk pazarına gittiği bulgulanmıştır. Didim ilçe

merkezinde, yıl boyunca, her Cumartesi günü, hem kıyafet hem de sebze-meyve satışının yapıldığı, oldukça

büyük bir halk pazarı kurulmaktadır. Ayrıca Mavişehir bölgesinde (merkeze dolmuş ile 15 dakika mesafede),

yaz sezonu boyunca, her gün, gece saat 12.00’a kadar açık bir başka halk pazarı da bulunmaktadır.

İngilizlerin büyük çoğunluğunun, halk pazarlarına gitmesi, yerel halkla bir araya gelmesi, bölgedeki alış

veriş kültürünü, yeme-içme ve kıyafet alışkanlıklarını tanımaları açısından önemli görülebilir. Bireylerin

sıklıkla bir araya gelebildikleri bu tarz ortamlar, kültürel alış-veriş açısından da önemlidir denilebilir.

İngiliz olmayan arkadaşlarla buluşma konusundaki ifadeyi, 69 kişinin (%32) her gün, 65 kişinin (%30) en az

haftada bir kere, 16 kişinin (%7) en az ayda bir kere, 42 kişinin (%19) ve 25 kişinin (%12) hiçbir zaman

şeklinde işaretlediği görülmektedir. Katılımcıların yarıdan fazlasının, İngiliz olmayan yani farklı kültürden

gelen bireylerle arkadaşlık ettiği ve buluştuğu görülmektedir. Bu durum, Didim’de yaşayan İngilizlerin kendi

grupları ile kısıtlı kalmadıklarının ve ilçede yaşayan diğer insanlarla vakit geçirdiklerinin bir göstergesi

sayılabilir. Dolayısıyla, farklı kültürlerle etkileşim söz konusudur denilebilir. Etkileşimin çift taraflı ve uzun

vadede kaçınılmaz bir kavram olduğu varsayımından hareketle, hem İngilizlerin kendi kültürlerinden

olmayan bireyleri etkilediği, hem de yerel kültürden etkilendikleri öngörülebilir. Bununla birlikte çıkan

sonucun, İngilizlerin “soğuk” insanlar olduğu ön yargısının (Avcıkurt, 2007: 156) biraz da olsa

yumuşatılması açısından önemli olduğu söylenebilir.

Yürüyüş yapma (30 dakikadan fazla) alışkanlıkları incelendiğinde, 65 kişinin (%30) her gün, 49 kişinin

(%23) haftada en az bir kere, 16 kişinin (%7) ayda en az bir kere, 42 kişinin (%19) nadiren, 25 kişinin ise

(%12) hiçbir zaman kategorilerini işaretlediği bulgulanmıştır. İngilizlerin, sporu hem zevk hem de

gereksinim olarak gördükleri yine Avcıkurt (2007: 156) tarafından belirtilmiştir ve bu durum, yürüyüşe
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çıkma konusunda elde edilen bulgularla örtüşmektedir. Hiç yürüyüşe çıkmayan İngilizlerin de sağlık

durumlarının veya fiziksel yeterliliklerinin yürüyüş yapmaya elverişli olmadığı düşünülebilir.

Didim’de her geçen yıl artan İngiliz nüfusuyla birlikte, dernek veya birlik gibi oluşumların da gündeme

gelmesi söz konusudur. Didim Kent Konseyi bünyesinde kurulan, yabancılar çalışma grubundaki yabancılar

yardım masasında gönüllü olarak çalışan İngilizlerin olması, bu tür oluşumların artacağının sinyali olabilir.

Bununla birlikte, üyelerinin çoğunluğunu İngilizlerin oluşturduğu Didim Hayvan Dostları Derneği

(www.didimportal.net), sokak hayvanlarına yardım edilmesi konusunda aktif çalışmalar yürütmektedir. Daha

önce de bahsedildiği gibi, İngilizler çeşitli faaliyetler düzenleyerek (kermes vs. gibi) elde ettikleri gelirleri,

çeşitli derneklere bağışlayarak, sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlama eğilimindedirler. Katılımcılar,

İngilizlerin oluşturdukları dernek, birlik gibi oluşumlara gitmek ifadesini, %38 oranında (82 kişi) nadiren

olarak işaretlemiştir. İngiliz ve Türk vatandaşlarının birlikte çalışabilecekleri bu tarz oluşumların artması,

kültürel etkileşim açısından önemli olabilecektir.

Katılımcıların %81’i (175 kişi), çevredeki tarihi ören yerlerini nadiren ziyaret ettiklerini belirtmişlerdir.

Nadiren seçeneğinin işaretlenmesi, bu ifade için en az bir kere ziyaret edilmiş olması olarak kabul edilmiştir.

Haftalık seçeneğini işaretleyen %8’lik (18 kişi) grup ise çeşitli seyahat acentalarında turist rehberliği

yapıldığına işaret ediyor olabilir. Bu bulgu, İngilizlerin kültür turizmine yüksek oranda katılım sağladığı

şeklinde yorumlanabilir.

Araştırmaya katılan 217 İngiliz’in, Didim’de uzun süreli kalışlarıyla ilgili anlam bakımından olumlu yöndeki

ifadelere verdikleri cevaplar Tablo 3’de özetlenmiştir. Tablo, ifadelerin ortalamalarına göre azalan şekilde

oluşturulmuştur.

Tablo 3: Araştırmaya Katılan İngilizlerin Didim’de Uzun Süreli Kalışlarıyla İlgili Olumlu İfadeler

N

e

İFADELER

NeKatılıyorum

Katılmıyorum

(3)

Kesinlikle

Katılmıyorum

(1)

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum Katılıyorum

(
4
)

(2)(5)

(n) (%) (n) (%)(n) (%) (n) (%) (n) (%)

StandartSapma

Ortalama

Toplam

Türkler, Didim'deki İngilizlere

karşı olumlu tavır/tutum

içindedir

Didim'deki diğer İngilizlerle

tanışmak kolaydır

Didim ucuz bir yerdir 65 30,0 116 53,5 20 9,2 15 6,9 1 ,5 4,0553 ,84255 217

Türk kültürü, Didim'deki

birçok İngiliz içinzenginleştiricidir 40 18,4 150 69,1 25 11,5 2 ,9 - - 4,0507 ,57912 217

Arkadaşlarımı Didim'de ev

sahibi olmaları konusundateşvik ederim 25 11,5 142 65,4 39 18,0 11 5,1 - - 3,8341 ,68728 217

Didim'de yaşamak,

İngiltere'de yaşamaktankolaydır 32 14,7 123 56,7 45 20,7 16 7,4 1 ,5 3,7788 ,80330 217

İngiliz örgütlenmeleri

Didim'deki İngilizlerin günlükyaşamları için önemlidir 29 13,4 115 53,0 56 25,8 16 7,4 1 ,5 3,7143 ,80590 217

Türkçe öğrenmek isterim 28 12,9 129 59,4 32 14,7 26 12,0 2 ,9 3,7143 ,87211 217

Didim'deki İngilizlerin, kendi

ülkelerini özlediklerinisanmam 16 7,4 83 38,2 44 20,3 72 33,2 2 ,9 3,1797 1,0092 217

Didim'de yasal olarak

çalışmak isterim

78 5 2,3 2 ,935,9 123 56,7 9 4,1 4,2442 ,72026 217

54 24,9 153 70,5 7 3,2 3 1,4 - - 4,1889 ,54964 217

14 6,5 52 24,0 42 19,4 99 45,6 10 4,6 2,8203 1,0540 217

Katılımcıların en yüksek ortalamayı (̅=4,2442), “Türkler, Didim'deki İngilizlere karşı olumlu tavır/tutum

içindedir” ifadesine vermişlerdir. Türk kültüründeki misafirperverlik, yabancılara gösterilen yakın ilgi,

yardım etme çabası gibi özellikler düşünüldüğünde, Türkler tarafından, yabancılara gösterilen olumlu

tavırların dikkat çekmesi şaşırtıcı değildir denilebilir. Burada önemli olan, bu tavırların İngilizler tarafından

fark edilerek, en yüksek ortalama ile belirtilmiş olmasıdır. Türklerin, olumlu tavırlar içerisinde olması,

İngilizlerin Didim’i tercih etmelerine ve orada kalıcı olmalarına etki ediyor olabilir.
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İkinci sırada (̅=4,1889) “Didim'deki diğer İngilizlerle tanışmak kolaydır” ifadesi yer almaktadır. Daha önce

bahsedildiği gibi, Didim’de yaşayan İngilizlerin yine yoğun olarak İngilizlerin yaşadıkları sitelerde

bulunmaları, kendi aralarındaki bu etkileşimin artmasına sebebiyet veriyor olabilir. Birbirleriyle sıklıkla

buluşmaları ve arkadaşlık etmeleri sonucu da bu ifadenin yüksek ortalama almış olmasıyla örtüşmektedir.

“Didim ucuz bir yerdir” ifadesi en yüksek üçüncü ortalamayı (̅=4,0553) almıştır. İngiliz Sterlini’nin, Türk

Lirası’na göre ortalama 3 kat daha değerli olması, bununla birlikte Didim’in ucuz olması, İngilizlerin yine

Didim’de yaşamayı tercih etmeleri için bir sebep olabilir. Didim’in ucuz olması, İngilizlerin, İngiltere’deki

yaşam standartlarından daha iyi şartlarda yaşamalarına olanak tanımaktadır denilebilir.

Dördüncü sırada yer alan (̅=4,0507) “Türk kültürü, Didim'deki birçok İngiliz için zenginleştiricidir”

ifadesinin, kültürel etkileşim açısından önemli bir sonuca işaret ettiği düşünülebilir. İngilizlerin, Türk

kültürünü anlamaları ve kendileri açısından zenginleştirici bulmaları, farklı kültürden bireylerin bir arada

yaşadığı ortamlarda oluşabilecek kültürel çatışmaların olumsuz sonuçlarının engellenmesi açısından da

önemli görülebilir.

İngilizler, 3,8 ortalamayla (̅=3,8341) “Arkadaşlarımı Didim'de ev sahibi olmaları konusunda teşvik ederim”

ifadesini önem sıralamasında beşinci sıraya koymuşlardır. Halihazırda Didim’de mülk sahibi olan

İngilizlerin, arkadaşlarını da mülk sahibi olma konusunda teşvik etmeleri, Didim’in yaşanabilir ve tavsiye

edilen bir ilçe olduğuna da işaret ediyor olabilir. Bununla birlikte, İngilizler için Didim’deki ev fiyatlarının

ucuz olması, İngilizlerin evlerini kullanmadıkları dönemlerde kiralayarak gelir elde ediyor olmaları da buna

sebep olmuş olabilir.

Katılımcılar, “Didim’de yaşamak, İngiltere’de yaşamaktan kolaydır” ifadesine de oldukça yüksek puan

(̅=3,7788) vermişlerdir. Didim’in küçük bir ilçe olması, ucuz olması, insanları arkadaş canlısı olması,

ikliminin yumuşak olması vb. sebeplerle, katılımcılar Didim’de yaşamanın kolaylığına değinmiş olabilirler.

Bununla birlikte, Didim’deki kolay yaşam, bir önceki ifade ile bağlantılı olarak arkadaşlarına tavsiye etme

eğilimlerini artırmakta etken olabilir.

İngiliz örgütlenmelerinin, Didim'deki İngilizlerin günlük yaşamları için önemli olduğu düşünülmektedir

(̅=3,7143). Bu sonuç, sosyal aktiviteler bölümündeki “İngilizlerin oluşturdukları dernek, birlik gibi

oluşumlara gitmek” ifadesi (̅=1,2074) ile birlikte ele alındığında, ortalamalar arasındaki fark dikkat

çekebilir. Düşünce bağlamında, İngiliz örgütlenmelerinin önemli olduğu söylense de harekete geçme

konusunda yavaş davranıldığı ifade edilebilir. Bir gazete haberinde, Didim’de sayıları 10 bini geçen; kentin

gelişimi, işleyişi ve yönetiminde söz sahibi olmayı bekleyen, sorunlarını ilk elden çözmek isteyen İngilizlere,

İngiltere’nin İzmir Konsolosu William Buttigieg ile Belediye Başkanı Mümin Kamacı’nın da destek verdiği

belirtilmiştir (www.hurriyet.com.tr). Dolayısıyla, Didim’de yaşayan İngilizlerin, örgütlenme konusunda

hareketlenmeye başladıkları ve bu konuda ilgili mercilerin desteğini aldıkları söylenebilir. İngilizlerin,

Didim’e yerleşmeye devam etmeleri bu tarz örgütlenmelerin hız kazanacağının bir işareti olabilir.

Didim’de yaşayan İngilizler, Türkçe öğrenme konusuna (̅=3,7143) da hassasiyet göstermektedir. Bu

durum, Didim Belediyesi tarafından fark edilerek, İngilizlere yönelik ücretsiz Türkçe kursu açılmıştır. 60

kişinin başvurduğu Türkçe kursu, 3 ay boyunca haftanın 4 günü verilmiştir. Katılımcılardan 25 kişi, başarılı

olmuş ve sertifikalandırılmıştır (www.didimportal.net, www.haberler.com). Belediyenin veya özel dil

okullarının, Türkçe öğretilen kursları yaygınlaştırmaları önerilebilir. Didim’de birçok Türk vatandaşının

İngilizce bildiği gözlemlense de, anadilin Türkçe olduğu bir ilçeye yerleşmeye karar vermiş İngilizlerin dil

öğrenme konusundaki hassasiyetlerinin göz ardı edilmemesi önemli olabilir.

“Didim'deki İngilizlerin, kendi ülkelerini özlediklerini sanmam” ifadesini (̅=3,1797) katılımcıların %38’i

katılıyorum, %33’ü katılmıyorum, olarak işaretlemiştir. Bir atasözümüzde “bülbülü altın kafese koymuşlar

ille de vatanım demiş” denilerek, Türkler için memleket hasretinin önemine vurgu yapılmıştır. İngilizlerin bir

kısmının ülkelerini özlemedikleri düşüncesi, kültürel farklılıklara dikkat çekiyor olabilir. Bununla birlikte

bulgu, İngilizlerin, Didim’deki yaşama iyi yönde adapte olduklarının ve memnuniyetlerinin bir göstergesi de

olabilir.

Katılımcılar, “Didim’de yasal olarak çalışmak isterim” ifadesine (̅=2,8203), %46’lık bir oranda

katılmıyorum, %24 oranında katılıyorum cevabını vermişlerdir. Yaş grupları açısından ele alındığında, hala

çalışabilecek yaşta olan İngilizlerin bu ifadeye katılıyorum dedikleri düşünülebilir. Bununla birlikte

katılmıyorum cevabını verenlerin, geçimlerini nasıl sağladıklarının sorulması da önemli noktaların altını
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çizebilecekken, araştırmacılar tarafından gözden kaçırılan bir ayrıntı olmuştur. Bu kısıt, diğer araştırmacılar

için bir öneri olabilir. Didim’de illegal çalışan birçok İngiliz’in olduğu gözlemlenmektedir ancak bu durumun

kanıtlanması pek mümkün görülmemektedir.

Araştırmaya katılan 217 İngiliz’in, Didim’de uzun süreli kalışlarıyla ilgili anlam bakımından olumsuz

yöndeki ifadelere verdikleri cevaplar Tablo 4’de özetlenmiştir. Tablo, ifadelerin ortalamalarına göre artan

şekilde oluşturulmuştur. Ortalamaların 5’e yaklaşması, anlamı olumsuz olan ifadelere katılım derecesinin

düştüğüne işaret edecektir. Bu ifadeler, yöntem kısmında da belirtildiği gibi, ters yönde puanlanmıştır.

Örneğin, “5 yıl içinde Didim’den ayrılmayı planlıyorum” ifadesi için puanlama, kesinlikle katılıyorum (1),

katılıyorum (2), ne katılıyorum ne katılmıyorum (3), katılmıyorum (4), kesinlikle katılmıyorum (5)

şeklindedir. Tablo incelenirken bu durumun gözden kaçırılmaması gerekmektedir.

Tablo 4: Araştırmaya Katılan İngilizlerin Didim’de Uzun Süreli Kalışlarıyla İlgili Olumsuz İfadeler

e

İFADELER Kesinlikle Katılıyorum

(1) K

atılıyorum (

2) N

eKatılıy
o
r
u
m

N

Katılmıyorum (3)

Ka
t
ı
l
m

ıyor
u
m

(4)

Kesinlik
l
e

Ka
t
ı
l
m

ıyor
u
m

(5) Ortalama Standart
S

ap

ma

To

pla
m

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%)Didim'de geleneksel şeyleri

(yemek, Türk gecesi) dahafazla görmek isterim 29 13,4 139 64,1 22 10,1 27 12,4 - - 2,2166 ,83005 217

Didim'de, İngilizler için her

konuda daha iyi bilgihizmetine ihtiyaç vardır (-) 7 3,2 109 50,2 56 25,8 45 20,7 - - 2,6406 ,84427 217

Kamu hizmeti veren

kurumlarda (polis, belediye 5 2,3 89 41,0 50 23,0 69 31,8 4 1,8 2,8986 ,94224 217

vs.) İngilizce bilen personel

bulmak zordur (-)

İklimi iyi olan başka birülkede de yaşayabilirdim
3 1,4 60 27,6 72 33,2 76 35,0 6 2,8 3,1014 ,88655 217

Türk resmi makamlarına

ulaşmak zordur

Didim'de ibadethaneyeihtiyacım var 3 1,4 38 17,5 59 27,2 104 47,9 13 6,0 3,3963 ,89214 217

Didim'de olduğum süre

boyunca İngiliz yemekleriyemeyi tercih ederim 2 ,9 51 23,5 39 18,0 102 47,0 23 10,6 3,4286 ,99336 217

Didim'deki İngilizler, Türk

4 1,8 25 11,5 81 37,3 104 47,9 3 1,4 3,3548 ,77483 217

toplumuna çok fazla entegredeğiller 3 1,4 29 13,4 51 23,5 119 54,8 15 6,9 3,5253 ,86096 217

Türklerle tanışmak zordur 1 ,5 30 13,8 29 13,4 107 49,3 50 23,0 3,8065 ,96194 217

5 yıl içinde Didim'den

ayrılmayı planlıyorum
2 ,9 8 3,7 43 19,8 109 50,2 55 25,3 3,9539 ,82647 217

“Didim’de geleneksel şeyleri (yemek, Türk gecesi) daha fazla görmek isterim” ifadesi en düşük ortalama ile

(̅=2,2166), ilk sırada yer almıştır. Geleneksel şeylerin İngilizler tarafından daha fazla görülmek istenmesi,

Didim’de bu tür aktivitelerin yeterli olmadığına dikkat çekiyor olabilir. Örneğin, Didim’de, uzun yıllardır

hizmet veren Şehir Lokantası, İngilizler tarafından sıklıkla tercih edilen, lezzetli ve ucuz yemek çeşitleri olan

bir restorandır. Buna benzer, geleneksel Türk lezzetlerini ve bölgesel tatları sunan restoran sayıları

artırılabilir. Ayrıca, yöreye ait gelenek, görenek, örf ve adetlerin İngilizlere aktarılması konusunda çeşitli

aktiviteler organize edilmesi, bayramların Türklere ifade ettiklerinin anlatılması, kız isteme törenlerinin, kına

gecelerinin, söz, nişan ve düğün organizasyonlarının rekreatif olarak sunulması vb. aktivitelerin organize

edilmesi, Türk kültürünün İngilizlere tanıtılması açısından önerilebilir.

“Didim'de, İngilizler için her konuda daha iyi bilgi hizmetine ihtiyaç vardır” ifadesi (̅=2,6406) en düşük

ikinci ortalamayı almıştır ve bilgilendirme konusunda bir sıkıntıya işaret etmektedir. Bu konu ile ilgili olarak,

Didim Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yabancılar Çalışma Grubu, belediye tarafından atılan

olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir.

İngilizler, Didim’de kamu hizmeti veren kurumlarda (polis, belediye vs.) İngilizce bilen personel bulmanın

zor olduğunu (̅=2,8986) düşünmektedirler. Bu noktada, kamu kurumlarına, personellerine, hizmet içi eğitim
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kapsamında, İngilizce kursu vermeleri önerilebileceği gibi, İngilizlere de Türkçe öğrenme konusundaki

temennilerini uygulamaya aktarmaları tavsiye edilebilir. Her iki tarafın da dil konusunda daha duyarlı

olmaları gerekmektedir denilebilir.

“İklimi iyi olan başka bir ülkede de yaşayabilirdim” ifadesine (̅=3,1014) verilen cevaplar incelendiğinde

%28 oranında katılıyorum, %33 oranında ne katılıyorum ne katılmıyorum, %35 oranında da katılmıyorum

seçeneğinin işaretlendiği görülmektedir. Ortalamanın 3 civarında olması iklimin tam anlamıyla belirleyici bir

unsur olmadığının göstergesi olabilir. İngiltere’de genel anlamda, ılıman ve nemli okyanus ikliminin

görülmesi, her mevsim yağışlı olması, İngilizlerin kendi ülkeleri dışında yaşadıkları yerleri tercih ederken,

iklim konusunu dikkate almalarında önemli sayılabileceği gibi araştırma bulgularından bahsederken

belirtilen, iklim dışındaki konuların da Didim’de yaşayan İngilizler tarafından daha fazla dikkate alındığı

söylenebilir.

Didim’de yaşayan İngilizler, “Türk resmi makamlarına ulaşmak zordur” ifadesine (̅=3,3548), %49 oranında

katılmadıkları yanıtını vermişlerdir. Dolayısıyla katılımcıların, Türk resmi makamlarına ulaşmanın çok zor

olmadığına işaret ettikleri söylenebilir. Didim’de, Türk vatandaşlarına gösterilen ilgi kadar hatta daha fazla,

İngiliz vatandaşlarıyla da ilgilenildiği gözlenmektedir. Belediyede, tapu müdürlüğünde, elektrik ve su

idarelerinde Türk vatandaşları için uygulanan prosedürlerin aynısı İngilizler için de uygulanmaktadır

denilebilir. İki ülkenin sistemleri arasındaki farklılıkların, bazı sorunlara sebep olabileceği ve bu durumun

anormal karşılanmaması gerekliliği de gözden kaçırılmamalıdır.

“Didim’de ibadethaneye ihtiyacım var” ifadesi (̅=3,3963), %48 oranında katılmıyorum olarak

işaretlenmiştir. Katılımcıların %27’sini oluşturan kısım ise ortada kalmıştır. Bu anlamda, dini inançlarının

gereklerini yerine getirme konusunda sıkıntı yaşamadıkları ya da bu gerekleri yerine getirmek için bir

ibadethaneye şiddetle ihtiyaç duymadıkları söylenebilir. İngilizlerin dini inançları konusunda daha fazla fikir

sahibi olabilme açısından, din ve mezheplerinin, kilise vb. ibadethanelere kendi ülkelerindeyken gitme

sıklıklarının ne olduğunun sorulmuş olması gerekliliği, yine diğer araştırmacılara bir öneri olarak sunulabilir.

“Didim'de olduğum süre boyunca İngiliz yemekleri yemeyi tercih ederim” ifadesi (̅=3,5253), İngilizlerin

yeme alışkanlıklarını korumaya çalışıp çalışmadıkları konusuna yön veren bir ifade olarak kullanılmıştır.

Daha önce belirtildiği gibi İngiliz mutfağı ve yemek kültürünün zayıf olması, İngilizlerin Türk mutfağını

tercih etmelerinde etkili olmuş olabilir. Türklerle yapılan evlilikler de Türk mutfağının öğrenilmesine ve

sevilmesine katkı sağlamıştır denilebilir. Demografik sorulardan bahsedilirken belirtilen, medeni durum ve

Türkle evli olup olmama durumunun sorulmamış olması, bu konunun daha net ifade edilmesini kısıtlayıcı bir

durum olarak gözlenmiştir. Bu konunun, gelecekte yapılacak araştırmalarda gözden kaçırılmaması

önerilebilir.

“Didim'deki İngilizler, Türk toplumuna çok fazla entegre değiller” ifadesi 3,5 civarı bir ortalamayla

(̅=3,5253), İngilizlerin Türk toplumuna entegre oldukları şeklinde yorumlanabilir. Bu sonuç, kendi

vatandaşlarının yoğun olduğu sitelerde yaşamlarını sürdüren İngilizlerin, günlük aktiviteleri ve sosyal

yaşamlarında Türk toplumundan kopuk yaşamadıklarına, dili ve kültürü öğrenmeye çalışarak, toplumun bir

parçası olmaya çabaladıklarına işaret ediyor olabilir.

Araştırmaya katılan İngilizler “Türklerle tanışmak zordur” ifadesine 3,8’lik bir ortalama (̅=3,8065)

vermişlerdir ve bu durum İngilizlerin, Türklerle tanışmanın zor olmadığını düşündüklerine işaret etmektedir.

İngilizlerin sosyal aktivitelerinden bahsedilirken, Türk olmayan arkadaşlarıyla sıklıkla buluştuklarına

değinilmiş ve bu durumun kültürel alış-verişe olumlu katkısı olabileceği söylenmiştir. Türklerle tanışmanın,

arkadaşlık etmenin kolay olduğu bulgusu da bu sonucu destekler niteliktedir.

Son olarak “5 yıl içinde Didim’den ayrılmayı planlıyorum” ifadesi (̅=3,9539) almıştır. Dolayısıyla ifadeden,

Didim’de yaşayan İngilizlerin, 4’e çok yakın bir ortalamayla, 5 yıl içinde Didim’den ayrılmayı

düşünmedikleri anlaşılmaktadır. Türklerin Didim’deki İngilizlere karşı olumlu tutum içerisinde olmaları,

Didim’deki diğer İngilizlerle kolaylıkla arkadaşlık kurabilmeleri, Didim’in ucuz oluşu ve Türk kültürünün

İngilizler tarafından zenginleştirici bulunması, Didim’den ayrılma eğiliminin olmaması sonucunu

desteklemektedir. Bu anlamda, İngilizlerin Didim’de yaşamaktan memnun oldukları da söylenebilir.

Bulgular yorumlanırken, araştırmacıların gözlemlerinden de faydalanılmıştır. Araştırmacılardan bir tanesi,

1995-2000
yılları arasında, Didim’de faaliyet gösteren bir seyahat acentasında çalışmıştır. Dolayısıyla

İngilizlerle ilgili müşteri bağlamında fikir sahibidir. Yine araştırmacı, 2004 yılından bugüne halen yaz
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tatillerinin tamamını Didim’deki yazlığında geçirmektedir ve birçok İngiliz ile komşuluk ve arkadaşlık

ilişkisi sürdürmektedir. Aynı zamanda, ailesinde İngilizlerle evli yakın akrabalarının bulunması, aile

ortamında da bir arada olma şansını getirmektedir. Tüm bunlar araştırmacının, İngilizlerle ilgili bilgi birikimi

olduğuna işaret etmektedir. Dolayısıyla bu birikim, araştırma bulguları yorumlanırken, araştırmacı gözlemleri

olarak kullanılmaya çalışılmıştır.

Sonuç ve Öneriler

Didim, İngilizler tarafından, uzun süre kalmak için yoğun olarak tercih edilen bir ilçedir. Birçok İngiliz

vatandaşının bölgede mülk edindiği dikkat çekmektedir. Satın aldıkları daireleri; tatil dönemlerinde kalmak,

başkalarına kiralamak yada uzun süreli yaşamak için kullandıkları görülmektedir. Bu araştırmanın

kapsamına, üç aydan daha uzun süreyle Didim’de kalan İngilizler alınmıştır. Didim ilçesinde, on bin

civarında İngiliz’in ev sahibi olduğu belirtilmektedir. Bu sayı, İngilizlerin Didim’deki yaşamın bir parçası

olduklarına işaret etmektedir. Didim’de yaşayan İngilizler, nüfusun bir parçası olarak, çalışmakta, sosyal

aktivitelere katılmakta, sosyal sorumluluk projeleri yürütmekte kısacası bölge halkıyla birlikte yaşamlarını

sürdürmektedirler. Bu araştırmada, İngilizlerin, genel profillerinin, sosyal ve kültürel yaşama

adaptasyonlarının ve katılım düzeylerinin ortaya konması, karşılaştıkları sorunların, ihtiyaçlarının ve

beklentilerinin anlaşılması amaçlanmıştır.

Bulgular, İngilizlerin sosyal yaşamda aktif olduklarına işaret etmektedir. Sıklıkla kafe veya bar benzeri

yerlere gittikleri, restoranlarda yemek yemeyi tercih ettikleri, İngiliz veya Türk arkadaşlarıyla sıklıkla bir

araya geldikleri, halk pazarına gittikleri, yürüyüş yaptıkları, İngilizlerin oluşturdukları organizasyonlara

katıldıkları, çevreye yakın ören yerlerini ziyaret ettikleri elde edilen sonuçlar arasındadır. Bu tür faaliyetler,

İngilizlerin kapalı bir yaşam sürmediklerinin göstergesi sayılabilir. Kültürel alış-veriş açısından önemli

araçlar olarak değerlendirilebilecek bu aktiviteler, İngilizlere Türkleri, Türklere de İngilizleri daha yakından

tanıma şansı verebilir. Ayrıca, İngilizlerin sosyal ve kültürel yaşama adaptasyonlarının da bir göstergesi

olarak düşünülebilir.

Türklerin, Didim'deki İngilizlere karşı olumlu tavır/tutum içinde olmaları, İngilizlerin kendi kültürlerinden

birçok insanla bir arada bulunması, Didim’in ucuz bir yer olması, Türk kültürünün, zenginleştirici olduğunun

düşünülmesi vb. konular Didim’in İngilizler tarafından tercih edilmesinde etkili olabilir. Bununla birlikte,

önümüzdeki beş yıl içinde Didim’den ayrılmayı planlamadıklarını belirten İngilizler, arkadaşlarını da

Didim'de ev sahibi olmaları konusunda teşvik etmektedirler. İngilizler, Türklerle kolaylıkla iletişim

kurabildiklerini ve arkadaş olabildiklerini belirtmişlerdir. Türk kültürüne ait şeylerin Didim’de daha fazla

görülmek istenmesi, kültürü tanımak istediklerine de işaret etmektedir. Didim'de yaşamanın, İngiltere'de

yaşamaktan kolay olduğunu belirten İngilizler de bulunmaktadır. Türkçe öğrenme konusundaki isteklilikleri

ve Türk yemeklerini tercih etmeleri de dikkat çeken konular arasındadır. İngilizlerin, Didim’de Türk

toplumuna entegre olmuş bir şekilde yaşadıkları söylenebilir. Didim’in iklim özellikleri de İngilizler için

önemlidir. Resmi makamlara ulaşma, kamu hizmeti veren kurumlarda (polis, belediye vs.) İngilizce bilen

personel azlığı, bilgi hizmetine olan ihtiyaç, az da olsa ibadethane ihtiyacı vb. konularda iyileştirme

çabasında olunması gerekmektedir.

Araştırma evreninin kesin sayılarla ifade edilememesi, bulguların sadece ortalamalar üzerinden yorumlanmış

olması, 217 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırma sonuçlarının genellenmesi konusunda bir sınırlılığın

olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca, bu araştırma kapsamında olmayan ancak bulgular ve tartışma bölümünde,

yeri geldikçe bahsedilen öneriler dikkate alınarak yapılacak farklı araştırmalar, konuyla ilgili daha ayrıntılı

bilgilere ulaşılmasını sağlayabilecektir. Farklı kültürler üzerine yapılan araştırmaların, ilgi çekici sonuçlar

ortaya koyduğu ve bu tür araştırmaların artırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.
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Özet

Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan bir turizm destinasyonu olarak Datça’daki yerel halkın sürdürülebilir

turizm gelişimine yönelik tutumlarını incelemektir. Veri toplamada anket tekniği kullanılmış ve 341 adet

anket formu analizlerde kullanılmıştır. Çalışmada çıkan sonuçlara göre yerel halkın en fazla katılım

gösterdiği boyut çevresel sürdürülebilirlik (4,6625) olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca yerel halkın turizmin

ekonomik faydası (4,2649), halkın turizm gelişim kararlarına tam katılımı (4,1546), uzun dönemli planlama

(4,4280), ziyaretçi memnuniyeti (4,2490) ve yerel halk merkezli ekonomi (4,3838) boyutlarındaki ifadelere

de yüksek katılım gösterdiği görülmektedir. Ancak yerel halkın turizmin sosyal maliyetiyle ilgili ifadelere

katılım oranı ortalamaları (0,2680), diğer boyutların ortalamalarına göre düşük çıkmakta ve bu durum yapılan

t-bağımlılık testiyle de (P=0,00<0,05) kanıtlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: sürdürülebilir turizm, yerel halk, tutum, turizm gelişimi

Giriş

Sanayi Devrimi ile birlikte ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik alanda yaşanan gelişmeler sonucu ortaya

çıkan sanayileşme ve şehirleşme doğal kaynaklar ve çevre üzerinde onarılması mümkün olmayan zararlar

meydana getirmişir. 1970’li yıllara gelindiğinde çevreye ve doğal kaynaklara verilen bu zararları önlemek

amacıyla Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar önderliğinde çeşitli toplantılar

düzenlenmiş ve bu toplantılar sonucu “sürdürülebilirlik” ve “sürdürülebilir gelişme” kavramları ortaya

atılmıştır(Sarkım, 2008). Bu kavramlar tarım, sanayi ve diğer birçok sektörde olduğu gibi turizm sektörü için

de uyarlanmış (Sarkım, 2008) ve kitle turizmi gelişiminin dünya üzerindeki birçok yerde doğal ve kültürel

kaynakları tüketerek gerçekleşmesine karşı oluşan tepkiler üzerine kaynaklarını tüketmeyen ve sürdürülebilir

olan bir turizm gelişiminin nasıl olacağıyla ilgili tartışmalara yol açmıştır (Yalçınalp ve Var, 2009). Bu

tartışmaların turistik gelişimin yaşandığı destinasyondaki yerel halk için ayrı bir önemi bulunmaktadır.

Çünkü yerel halk turizmin hem bir kaynağı hem de ekonomik, çevresel ve kültürel anlamda en fazla

etkilenen bileşeni olduğu için doğal, kültürel kaynakların ve yaşam alanlarının sürdürülebilir bir turizm

gelişimine bağlı olarak tükenmemesi büyük önem arz etmektedir.

Dünya Turizm Örgütü (WTO) başta olmak üzere Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Birleşmiş

Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye’deki değişik kuruluşlar ve akademik çevreler sürdürülebilir

turizm gelişimini farklı açılardan ele alarak incelemekte, çevre ve turizm konularını sürekli gündemde

tutmaktadır (Karaaslan ve Özelçi, 1996). Sürdürülebilir turizm, çevre ve doğal kaynaklarla olan sıkı ilişkisi

nedeniyle ekonomik kalkınma ve çevre çelişkisinin uyumluluğa dönüştürülmesi gereğini ortaya koyarak her

aşamasında toplumsal sorumluluk, ekonomik verimlilik ve ekolojik duyarlılığı içermektedir (Beyhan ve

Ünügür, 2005. Bu bağlamda yumuşak turizm, ekolojik turizm, doğa turizmi, kırsal turizm gibi çeşitli

tanımlamalar da sürdürülebilir turizm kavramlarıyla beraber kullanılmaktadır (Yalçınalp ve Var, 2009; Atalık

ve Gezici, 1994).

Başarılı ve sürdürülebilir bir turizm gelişimi için yerel halkın turizme yönelik tutumları da planlanmalı ve

yönetilmelidir (Brunt and Courtney, 1997). Literatürde turizmin gelişmesi ile yerel halkın buna karşı
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tutumları arasında ilişki olduğunu ileri süren ve bu ilişkinin bir bölgedeki turizm gelişiminin başarılı ve

sürdürülebilir olmasında anahtar rol oynadığını belirten birçok akademik çalışma mevcuttur (Gursoy, Chi ve

Dyer, 2010; Jurowski ve Gursoy, 2004; Tayfun ve Kılıçlar, 2004 içinde Butler, 1980; Gursoy, Jurowski ve

Uysal,
2002;

Sheldon ve Abenoja,
2001;

Garrod ve
Fall 1998;

Uysal
ve

Williams, 1997). Yerel halk,

turizmin gelişmeye başladığı bir destinasyonda, turizme ve sayıları artmaya başlayan ziyaretçilere karşı ilk

etapta uzun dönemde fayda bekledikleri için çok olumlu tutumlara sahip olmaktadır. Daha sonra bu olumlu

tavır, turizmin kendilerine ait olan doğal ve kültürel yaşam alanlarına zarar vermesi ve yok etmesiyle yerini

yavaş yavaş olumsuzluğa terk etmektedir (Tayfun ve Kılıçlar, 2004). Özellikle sürdürülebilir bir turizm

gelişiminin olmadığı yerlerde bu durum daha fazla yaşanmaktadır. Dolayısıyla sürdürülebilir turizm

gelişiminin bileşenlerinin bilinmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir turizm gelişiminin bileşenleri genel olarak

şu başlıklar altında sıralanabilir (Miller, 2001; Hardy ve Beton, 2001; Çavuş ve Tanrısevdi, 2000; Staber ve

Goodall, 1997; Owen ve diğ. 1993):

Yerel halk merkezli turizm gelişimi,

Turizmin olumsuz sosyal ve kültürel etkilerinin minimizasyonu,

Çevre koruma bilincinin gelişmesi, doğal ve kültürel kaynakların korunması,

Müşteri memnuniyetinin sağlanması

Yerel halkın kararlara katılımının sağlanması,

Turizm gelişimiyle ilgili planlamaların yapılması ve uzun dönemli bir bakış açısına sahip olunması,

Yerel ekonominin geliştirilmesi,

Turizmden elde edilen ekonomik faydanın sürdürülebilirliği.

Türkiye’de özelikle 1980’li yıllardan itibaren devletin de sektörü teşviklerle desteklemesi sonucu turistik

işletme sayısı sürekli artmış ve yabancı turist sayısı günümüzde 30 milyona kadar yaklaşmıştır

(http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/belge/1-63767/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html, 2011). Ancak bu

turistik gelişim, doğal ve kültürel anlamda sürdürülebilir bir turistik gelişim olmaktan ziyade ekonomik

sürdürülebilirliği dikkate alan, yerel halk için çok önemli olan doğal ve kültürel yaşam alanlarına zarar veren

veya ortan kaldıran bir turistik gelişim modeli olarak ortaya çıkmıştır. Ülkenin önde gelen birçok

destinasyonu (Antalya, Kuşadası, Bodrum, Marmaris) doğal ve kültürel kaynaklarını tüketerek ve var olan

yatak kapasitesini doldurmak için “her şey dahil, ultra her şey dahil vb” gibi yine aşırı tüketime odaklı

sistemler geliştirerek uluslar arası alanda rekabet etmeye çalışan destinasyonlar olarak göze çarpmaktadır.

Ortaya çıkan bu durum ülkenin turizm gelişimine müsait diğer destinasyonları için sürdürülebilir bir turizm

gelişiminin nasıl sağlanacağıyla ilgili çalışmalar yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Özellikle turistik gelişime

müsait destinasyonlarda yaşayan yerel halkın turizme ve turiste karşı olan tutumları sürdürülebilir bir turizm

gelişimi için büyük önem arz etmektedir.

Amaç ve Önem

Datça, Ege Denizi ile Akdeniz’in buluştuğu, doğal, kültürel zenginlikleri bulunan ve turizmin gelişme

aşamasında olduğu bir destinasyondur. Datça’da sürdürülebilir bir turizm gelişiminin gerçekleşmesi için bir

dizi ürün geliştirme, hizmet ve tanıtım faaliyetleriyle ilgili yerel yönetim, özel sektör, üniversite ve STK’lar

çeşitli çalışmalar yapmış ve projeler hazırlayıp uygulamışlardır. Ancak bu çalışmaların ve projelerin

hiçbirinde yerel halkın turizm gelişimine yönelik tutumları yer almamaktadır. Halbuki, turizm endüstrisinin

gelişiminde istenilen başarıya ulaşabilmek için yerel halkın turizme karşı tutumlarının nasıl geliştiği

anlaşılmalı ve turizm gelişimiyle ilgili planlamalar buna göre yapılmalıdır (Jurowski, Uysal ve Williams

1997:3). Bilindiği gibi turizmin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri en başta destinasyonda oturan yerel

halkı etkilemektedir. Yerel halkın sürdürülebilir bir turizm gelişimine yönelik tutumlarının bilinmesi,

geliştirilen bu projelerin amacına ulaşmasında büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla Datça’da böyle bir

çalışmanın yapılıp sonuçlarının yerel yönetimler, STK’lar ve halkla paylaşılmalıdır. Yerel halkın turizmin

başarılı ve sürdürülebilir bir gelişimi için bu gelişimi desteklemesi, turizm gelişimiyle ilgili alınacak kararlara

ortak olması gerekmektedir. Bu çalışmadan elde edilecek sonuçlarla Datça’da sürdürülebilir turizm

gelişimiyle ilgili olan yerel yönetim kurumlarına, STK’lara ve turizm sektörü temsilcilerine sunularak,

geliştirilecek politikalara ve yapılacak planlamalara pratik katkı sağlanmak istenmektedir.

Bu çalışmanın amacı, gelişen bir destinasyon olarak Datça’da yerel halkın sürdürülebilir turizm gelişimiyle

ilgili tutumlarını öğrenmektir. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:

1.Yerel halkın sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik tutumları arasındaki farklar nelerdir?

2. Turizmden gelir sağlayan ve sağlamayan yerel halkın sürdürülebilir turizme yönelik tutumları farklılık

göstermekte midir?
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Yöntem

Bu çalışmada Datça’daki yerel halkın sürdürülebilir bir turizm gelişimine yönelik tutumları Hwan-Juk Chris

Choi ve Ercan Sırakaya’nın (2005) “Measurement Resident’s Attitude Toward Sustainable Tourism:

Development of Sustainable Tourism Attitude Scale” çalışması baz alınarak anket yardımıyla öğrenilmek

istenmiştir. Choi ve Sırakaya (2005) sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik yerel halkın tutumlarıyla ilgili

çevresel sürdürülebilirlik, sosyal maliyet, ekonomik fayda, halkın turizm gelişim kararlarına tam katılımı,

uzun dönemli planlama, ziyaretçi memnuniyeti ve yerel halk merkezli ekonomi olarak 7 boyut belirleyip 43

soruluk bir ölçek geliştirmişlerdir. Bu ölçekteki ifadelerden 1’den 10’a kadar olanlar çevresel

sürdürülebilirlik boyutunda, 10’dan 18’e kadar olanlar turizmin sosyal maliyeti boyutunda, 18’den 25’e

kadar olanlar turizmin ekonomik faydası boyutunda, 25’den 29’a kadar olanlar turizmle ilgili kararlarda

halkın tam katılımı boyutunda, 29’dan 36’ya kadar olanlar uzun dönemli planlama boyutunda, 36’dan 40’a

kadar olanlar ziyaretçi memnuniyeti boyutunda ve 40’tan 43’e kadar olan ifadeler ise toplum merkezli

ekonomi boyutunda yer almaktadır.

Choi ve Sırakaya’nın (2005) sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik yerel halk tutumlarını belirlemek için

geliştirdiği ölçekteki ifadeler öncelikle Türkçeye çevrilmiştir. Bu ifadelerin Türkçe anlamlarının doğruluğu,

İngilizce orijinalleri ve çevirileri arasında karşılaştırmalar yapılarak tekrar kontrol edilmiştir. Çevirisi yapılan

ifadelerin halk tarafından anlaşılıp anlaşılmadığının kontrolü için yerel halktan 10 kişiyle pilot çalışma

yapılmış ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra katılımcıların turizmden gelir sağlayıp sağlamadıklarına

yönelik bir sorunun ankete eklenmesiyle anketin son hali oluşturulmuştur.

Yöre halkına bizzat araştırmacı tarafından 600 adet anket dağıtılmış, 370 adet anketin ise geri dönüşü

sağlanmıştır. Geri dönen anketler ön incelemeye tabi tutulmuş, araştırma için sağlıklı veri teşkil

etmeyeceğine karar verilen 29 anket formu inceleme dışında bırakılmış ve 341 adet anket analizlerde

kullanılmıştır. Yerel halkın ölçekteki 7 boyut altında verilen ifadelere katılım düzeyi 5’li likert sistemi

kullanılarak öğrenilmeye çalışılmıştır.

Uygulanan ölçeğin güvenilirliği (Cronbach Alpha’s) 0,86’dır. Bu oran 0,70’ten büyük olduğu için ölçeğin

güvenilirliği açısından tatmin edicidir. Çalışmada, halkın sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik tutumları

arasındaki farklar için öncelikle ortalamalara bakılmış ve t-bağımlılık testleri yapılmıştır. Ayrıca bu

tutumların, yerel halkın turizmden gelir sağlama durumuna göre değişim gösterip göstermediği t-bağımsızlık

testleri uygulanarak incelenmiştir.

Bulgular ve Tartışma

Yerel halkın sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik ifadelere katılıp katılmama oranlarının ortalamaları

incelendiğinde; en yüksek katılım oranın (4,8423) çevresel sürdürülebilirlik boyutundaki 1. ifade olan

“yaşadığımız çevreyi şimdi ve gelecekte korumalıyız”da yoğunlaştığı görülmektedir. En düşük katılım

oranının (2,2697) ise turizmin sosyal maliyeti boyutundaki 11. ifade olan “turizmden dolayı yaşam kalitem

kötüleşmektedir” ifadesinde yoğunlaştığı görülmektedir. Tablo 1’e bakıldığında aynı durumun sürdürülebilir

turizme yönelik tutum boyutlarının ortalamalarının incelenmesiyle boyutlar ekseninde de mevcut olduğu

görülmektedir.

Tablo 1: Yerel Halkın Sürdürülebilir Turizme Yönelik Tutumlarının Boyutlara Göre Aritmetik

Ortalamaları

Tutum Boyutları Ortalama

Çevresel Sürdürülebilirlik 4,6625

Turizmin Sosyal Maliyeti 2,6800

Turizmin Ekonomik Faydası 4,2649

Turizm ilgili Kararlarda Halkın Katılımına 4,1546

Turizmde Uzun Dönemli Planlama 4,4280

Toplum Merkezli Ekonomi 4,3838

Ziyaretçi Memnuniyet 4,2490

Tablo 1’deki tutum boyutlarının ortalamalarına bakıldığında; çevresel sürdürülebilirlik boyutunun en yüksek

ortalamaya (4,6625) sahip olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle Datça’daki yerel halkın çevre bilincine

sahip olduğu söylenebilir. Turistik bir gelişim karşısında yerel halkın çevre bilincinin olması ise çevrede
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oluşabilecek zararlara karşı toplumsal tepki göstermek, önleyebilmek ve minimize etmek açısından büyük

önem taşımaktadır. Turizmin sosyal maliyeti boyutuna yönelik katılım ifadelerinin ise en düşük ortalamaya

(2,68) sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla turizmin sosyal maliyeti boyutundaki ifadelere yerel halkın

katılmama eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu durum Tablo 2’de sonuçları gösterilen t-bağımlılık

testleriyle de ortaya çıkmaktadır.

Tablo 2: Turizmin Sosyal Maliyeti ve Diğer Boyutlar Arasındaki İlişkiye Yönelik T-Bağımlılık Testleri

Analiz Grupları T-Değerleri Anlamlılık

Seviyesi (p

değerleri)

Çevresel Sürdürülebilirlik-Sosyal Maliyet 4,6625 0,00*

Turizmin Ekonomik Faydası -Sosyal Maliyet 4,2649 0,00*

Turizm ilgili Kararlarda Halkın Katılımına-Sosyal Maliyet 4,1546 0,00*

Turizmde Uzun Dönemli Planlama -Sosyal Maliyet 4,4280 0,00*

Toplum Merkezli Ekonomi-Sosyal Maliyet 4,3838 0,00*

Ziyaretçi Memnuniyet-Sosyal Maliyet 4,2490 0,00*

Tablo 2 incelendiğinde; yapılan t-bağımlılık testiyle turizmin sosyal maliyetiyle ilgili yerel halk tutumlarının

ortalamalarıyla diğer boyutların ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı (p=0,00<0,05)

olduğu görülmektedir. Bu veriler gelişmekte olan bir destinasyon olarak yerel halkın turizm gelişimine ve

turistlere yönelik olumlu bir tutuma sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir. Çünkü turizm gelişimi karşısında

yerel halkın sosyo-kültürel yaşamı henüz tam olarak bozulmamıştır. Ayrıca, yerel halk turizmden uzun

vadede ekonomik fayda beklentisi içinde olduğu için turizme ve turistlere yönelik olumlu tutum ve

davranışlara sahiptir.

Tablo 3: Yerel Halkın Turizmden Gelir Sağlayıp Sağlamadığına İlişkin Frekans Tablosu

Turizmden gelir sağlama durumu n %

Evet 158 46,2

Hayır 171 50,3

Cevap vermedi 12 3,5

Toplam 241 100

Tablo 3 incelendiğinde ankete katılan yerel halkın neredeyse yarıya yakınının turizmden gelir sağladığı

görülmektedir. Bu oran yerel halkın turizmden gelir sağlama durumunun turistik gelişim aşamasında olan bir

destinasyon için iyi olduğu şeklinde yorumlanabilir. Tablo 4’te ise turizmden gelir sağlayan yerel halkla

sağlamayan yerel halkın sürdürülebilir turizm boyutlarına yönelik ortalamaları arasında herhangi bir farkın

olup olmadığıyla ilgili yapılan T-bağımsızlık testi sonuçları yer almaktadır.

Tablo 4:
Yerel Halkın, Turizmden Gelir Sağlama Durumuyla Sürdürülebilir Turizme Yönelik Tutum

Boyutları Ortalamaları Arasındaki İlişkiyle İlgili T-Bağımsızlık Testi Sonuçları
Tsa Fr AO T

81Analizi yapılan değişkenler urizmdengelirğlamadurumu ekans(n) rit

m

etikrtalamaları -D

eğerleri

A

nlam

lıl

ık

S
evi

y
esi

(
p

)Çevresel Sürdürülebilirlik Evet 158 4,6717
0,522 0,602

Hayır 171 4,6465Turizmin Sosyal Maliyeti Evet 158 2,4392

-3,138 0,002*

Hayır 171 2,8905Turizmin Ekonomik Faydası Evet 158 4,3013

0,747 0,456

Hayır 171 4,2361Turizm ilgili Kararlarda Halkın KararlaraKatılımı Evet 158 4,1369

-0,323 0,747

Hayır 171 4,1653

Turizmde Uzun Dönemli Planlama Evet 158 4,4942
1,221 0,223

Hayır 171 4,4144

Toplum Merkezli Ekonomi Evet 158 4,2455
-1,162 0,246

Hayır 171 4,2769Ziyaretçi Memnuniyet Evet 158 4,3446

-0,361 0,719

Hayır 171 4,4339
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Tablo 4’te görüldüğü gibi yapılan T-bağımsızlık testiyle turizmin sosyal maliyetine ilişkin tutum ifadelerine

katılım oranlarıyla turizmden gelir sağlayan ve sağlamayan yerel halk ortalamaları arasındaki farklılığın

istatistiksel olarak anlamlı (p=0,002<0,05) olduğu ortaya çıkmıştır. Ortalamalara bakıldığında da gelir

sağlayan yerel halkın turizmin sosyal maliyetine ilişkin ifadelere katılım oranı (2,4392) düşük iken, gelir

sağlamayanların ise (2,8905) kararsız bir eğilimde olduğu görülmektedir. Yani turizmden gelir sağlayan yerel

halk turizmden ve turistlerden şikayetçi değilken gelir sağlamayan yerel halk ise Datça turizm açısından

henüz gelişmekte olduğu için bu duruma karşı kararsızdır denilebilir. Her ne kadar gelir sağlayan ve gelir

sağlamayan yerel halk açısından turizmin sosyal maliyetine ilişkin ortalamalar arasında istatistiksel olarak

anlamlı bir fark bulunsa da bu boyuttaki ifadelere katılım oranının genel olarak düşük olmasının halkın bu

konuda yeterince bilgi sahibi olmadığı anlamına geldiği söylenebilir.

Sonuç ve Öneriler

Sürdürülebilir bir turizm gelişimine yönelik yerel halkın tutumlarını ölçmek için yapılan bu çalışmada;

Datça’daki yerel halkın çevresel sürdürülebilirlik, uzun dönemli planlama, toplum merkezli ekonomi,

turizmin ekonomik faydası, ziyaretçi memnuniyeti, turizmle ilgili kararlarda halkın katılımı boyutlarındaki

ifadelere yüksek oranda katılım gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Bu veriler, Datça’daki yerel halkın turizm

gelişiminin sürdürülebilir olması noktasında neredeyse hem fikir olduğu şeklinde yorumlanabilir. Özellikle

çevresel sürdürülebilirlik boyutundaki ifadelere katılım oranının en yüksek olması, yerel halkta çevre

bilincinin geliştiğini göstermektedir. Dikkati çeken bir diğer nokta ise yerel halkın turizmin sosyal maliyetine

ilişkin tutum ifadelerine genel olarak katılmama eğiliminde olduğu görülmektedir. Yeni gelişen bir turizm

destinasyonu için bu tutum normaldir. Ancak turizmin uzun dönemdeki sosyo-kültürel etkileri dikkate

alındığında halkın bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiği söylenebilir. Çünkü sürdürülebilir bir turizm

gelişiminde yerel halkın kendisi ve yaşam biçimi de bir çekicilik unsuru olmaktadır.

Bu çalışmada ortaya çıkan bir diğer ayrıntı da yerel halkın sürdürülebilir turizm gelişiminin bileşenlerinden

biri olan “yerel halk merkezli ekonomi” boyutunu nispeten hayata geçirmiş olduğudur. Datça’da üretimi

yapılan bal, badem gibi ürünler ziyaretçiler tarafından yüksek oranda satın alınmaktadır. Yöredeki turistik

işletmelerin çoğunda yiyecek-içecek hizmet üretiminde Datça Yarımadası’nda üretilen ürünler

kullanılmaktadır. Birçok konaklama işletmesi ve restoran kendi sebze-meyvesini üreten, balığını avlayan ve

bunları yiyecek-içecek hizmet üretiminde kullanan tarzda işletmelerdir.

Datça’daki yerel halkın sürdürülebilir bir turizm gelişimine yönelik tutumlarını incelemek için yapılan bu

çalışma göstermektedir ki Datçalılar turizme ve turistik gelişime yönelik yüksek oranda destek

vermektedirler. Yerel halkın turizm gelişimine yönelik bu ortak olumlu tutumu değerlendirilmelidir. Bu

noktada yerel halkın turistik gelişime olan bu desteğinin, turistik planlama içerisinde nasıl kullanılacağının

belirlenmesi zorunluluk olmaktadır. Ayrıca yerel halkın yaşam tarzını turizm gelişimi karşısında

değiştirmemesi gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
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BUTİK OTEL ÇALIŞANLARININ BUTİK OTEL KAVRAM

VE HİZMETLERİNİ ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR

ARAŞTIRMA: KAPADOKYA ÖRNEĞİ

Lütfi BUYRUK

Nevşehir Üniversitesi, Turizm Fakültesi

Özet

Butik oteller, küçük fakat samimi atmosferiyle, özgün tasarımı, yüksek kalitede, kişiye özel hizmetleriyle;

özellikle üst düzey gelir grubundan turistlerin daha özgün mekanlarda geceleme ve yüksek kalitede hizmet

alma arzularına cevap veren konaklama işletmeleri olarak dikkatleri çekmektedirler. Çalışma, Kapadokya

turistik bölgesinde yer alan ve “butik otel” olarak pazarlanan işletmelerin çalışanlarının, butik otel kavramını

ve butik otel hizmetlerini nasıl algıladıkları, otel yöneticileri ve personel arasında bu algılarda fark olup

olmadığını ortaya koymak için tasarlanmıştır. İki bölümden oluşan bir anket formuyla, butik otel tarzı

işletmelerde çalışan yönetici konumundaki ve diğer personelin demografik bilgileri ve butik otel kavramı ve

hizmetleri konusundaki algılarına yönelik veriler derlenmiş, SPSS 16.0 istatistik programıyla elde edilen

veriler analiz edilmiş ve bulgular yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Butik otel, Butik otel hizmetleri, Kapadokya

Giriş

Butik oteller, yapısal özelliği, mimari tasarımı, tefriş ve dekorasyonu bakımından özgünlük arz eden, yüksek

kalitede hizmet veren, küçük ve orta ölçekli konaklama tesisleri olarak tanımlanabilir. Wikipedia online

ansiklopedide butik otel, “Kuzey Amerika ve İngiltere’de moda olan, genellikle lüks veya özgün oteller”

olarak ifade edilmektedir.

Butik otel işletmeciliği, dünyada 1980’li yılların başında ortaya çıkan, ülkemizde
de aşağı

yukarı aynı

yıllarda ilk örnekleri görülen, ancak 2000’li yıllarda başta İstanbul, Çeşme, Kapadokya, Safranbolu, Amasya

gibi kültür turizminin etkin olduğu bölgelerde, hızla yayılan bir moda olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemizde butik otelcilikle ilgili olarak, başta asgari ve azami sahip olması gereken oda sayısı olmak üzere,

sunulması gereken hizmetler, yerleşim yeri, mekânın özgünlüğü vb. pek çok konuda bir kavram kargaşası

yaşanmaktadır. Butik otel olarak pazarlanan otellerin çoğu, aslında aile işletmesi olan küçük oteller

olmaktadır.

Bu çalışma, Kapadokya turistik bölgesinde yer alan ve “butik otel” olarak pazarlanan işletmelerin

çalışanlarının, butik otel kavramını ve butik otel hizmetlerini nasıl algıladıkları, otel yöneticileri ve işgörenler

arasında bu algılarda fark olup olmadığını ortaya koymak için tasarlanmıştır. Bu algılar, hem hizmetlerden

faydalanan turistlerin tatmin düzeyi hem de sunulan hizmetlerin kalitesi açısından önem arz etmektedir.

Literatür

Özellikle yabancı literatürde, butik otel modası ve butik otel işletmeciliğinin gelişimi konusunda bir çok

çalışmaya rastlanmaktadır. Hing ve arkadaşları (1998) Asya-Pasifik bölgesindeki turizm trendlerini ele

aldıkları çalışmalarında, butik otellerin bölgedeki hızlı gelişiminden ve 100’den az odaya sahip işletmeler

olduklarından söz etmektedirler. Anhar (2001) ve Wheeler (2006) çalışmalarında özellikle son 10-15 yılda

Amerika Birleşik devletlerinde butik otellerin artan popülaritesinden bahsetmekte, butik otel kategorisindeki

otellerin nitelikleri üzerinde durmaktadırlar.

Rogerson (2010), Güney Afrika’da butik otellerin ortaya çıkışı ve gelişimini ele aldığı çalışmasında, butik

otel kavramı ve butik otellerin nitelikleri üzerinde durmuş; otel standartlarını belirleyen ulusal otoritenin

otellerin sınıflandırılması konusunda, butik otellerin ayırt edici özelliklerini yeterince dikkate almadığını

vurgulamıştır.
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Terrero (2011), ilk açılan butik otellerin hizmet kalitesi açısından günümüz butik otellerin çok altında

olduğuna; yeni işletmelerin kaliteli hizmet sunmak için personel eğitimine de yatırım yaptıklarına

değinmektedir.

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın temel amacı, butik otellerde çalışanların butik otel kavram ve hizmetlerini nasıl

algıladıklarının değerlendirilmesidir. Ayrıca butik otel çalışanlarının, turizm eğitimi alıp almamalarına ve

görevlerine (yönetici-işgören) göre butik otel kavram ve hizmetlerini algılamaları arasında fark olup

olmadığının saptanması, araştırmanın diğer amaçları arasındadır.

Yöntem

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Nevşehir ili sınırları içinde (Ürgüp, Göreme, Avanos, Uçhisar ilçelerinde) yer alan,

web sayfalarında butik otel olarak pazarlanan küçük otellerde çalışan personel oluşturmaktadır. İl Kültür ve

Turizm Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda, bölgede 40 civarında butik otel ve/veya butik otel

tarzı işletme bulunduğu saptanmıştır. Bu işletmelerden oda sayısı en az 10 ve bir günlük oda konaklama

ücreti 150 TL ve üzerinde olan işletmelerde çalışan personel araştırmaya dahil edilmiştir. Dolayısıyla 20

civarında işletme ve bu işletmelerde çalışan 100 civarında personelin araştırmanın örneklemini oluşturması

hedeflenmiştir.

Bu araştırmada örneklem belirlemede, daha çok nitel (kalitatif) araştırmalarda kullanılan ve araştırılan konu

ile doğrudan ilgisi olan kişilerin araştırma kapsamına alınmasını içeren, amaçlı örneklem (purposeful

sampling) yöntemi kullanılmıştır. Araştırma evreninde yer alan ve örneklem kriterlerine uygun olan otellerin

çalışanları araştırmaya dahil edilmiştir.

Nevşehir ili sınırları içindeki, araştırmanın kriterlerine uyan ve yöneticileri ile yapılan görüşme sonucu

çalışanlarına anket uygulamayı kabul eden 19 otel işletmesine, toplam 100 adet anket bırakılmıştır.

Bunlardan 72 adedi geri dönmüş, inceleme sonucu eksik bırakılan ve aynı şıkların işaretlenmesi gibi

nedenlerle geçerliliği olmayan anket formları ayıklandıktan sonra, 60 adedi analize değer bulunmuştur.

Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak, Turizm İşletmelerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin

Yönetmelik’te ve literatürde yer alan butik otellerin nitelikleri ve sundukları hizmetler dikkate alınarak,

araştırmacı tarafından geliştirilen ve iki bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Birinci bölümde

butik otel tarzı işletmelerde çalışan yönetici konumundaki ve diğer personelin demografik bilgilerini

belirlemeye yönelik sorular yer almıştır. İkinci bölümde ise, çalışanların butik otel kavramı ve hizmetleri

konusundaki algılarını tespite yönelik verileri derlemek amacıyla 5’li Likert ölçeğiyle hazırlanmış 18

değişkene yer verilmiştir.

Verilerin Analizi ve Güvenirlilik

Verilerin analizinde SPSS 16.0 programı kullanılmıştır. Demografik veriler yüzdelerle ifade edilmiş;

çalışanların butik otel kavram ve hizmetlerine ilişkin değerlendirmeleri 5’li Likert ölçeğiyle ölçülmüş ve

aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testi sonuçları % 95 güven aralığında ayrı ayrı tablolarda gösterilerek

yorumlanmıştır.

Analizlere geçilmeden önce 18 değişkenden oluşan setin güvenirliliği test edilmiş, alfa değeri 0,72 olarak

hesaplanmış ve 0.70’in üzerinde bir değer olduğundan ölçeğin güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır.
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Araştırmanın Bulguları

Kategorik Veriler

Tablo 1’de anket uygulanan personel ve işletmelere ait kategorik veriler yer almaktadır. Tabloda görüldüğü

üzere, anket uygulanan çalışanların çoğunluğu lise mezunudur (%68.3). Önlisan ve lisans olmak üzere

üniversite mezunu çalışan sayısı toplam 15’tir (%25), ilköğretim mezunu çalışan sayısı ise 4’tür (%6.7).

Turizm eğitimi alan çalışan sayısı 40’tır (%66.7). Diğer verilere bakıldığında 31 çalışanın (%51) 21-25 yaş

aralığında olduğu ve 32 çalışanın (%53.3) sektörde 1-3 yıl arasında çalışmış olduğu görülmektedir.

Tablo 1. Anket Uygulanan Çalışanlara Ait Veriler

Veri adı SeçimSıklığı SeçimYüzdesi Veri adı SeçimSıklığı Seçim

Yüzdesi

Eğitim Turizm Eğitimi alma

İlköğretim 4 6.7 Evet 40 66.7

Lise 41 68.3 Hayır 20 33.3

Önlisans 4 6.7 Toplam 60 100.0

Lisans 11 18.3 Yaş

Toplam 60 100.0 15-20 16 26.7

Görev 21-25 31 51.7

Yönetici 9 15.0 26-30 7 11.7

İşgören 51 85.0 31 ve üstü 6 10.0

Toplam 60 100.0 Toplam 60 100.0

Cinsiyet Sektörde Çalışma Süresi

Bayan 24 40.0 1-3 yıl 32 53.3

Erkek 36 60.0 4-6 yıl 20 33.3

Toplam 60 100.0 7-10 yıl 4 6.7

11 yıl ve üstü 4 6.7

Toplam 60 100.0

Tablo 2’de anket uygulanan çalışanların görev yaptığı otellere ait bazı veriler yer almaktadır. Bu verilere

bakıldığında, çalışanların %46.7’si 6-10 yıldan beri faaliyette bulunan otelde çalışmaktadır. Yine

çalışanların % 61.7’si oda sayısı 21-40 arasında olan otellerde ve %58.3’ü ortalama oda ücreti 201 TL’nin

üzerinde olan otellerde görev yapmaktadır.

Tablo 2: Çalışanların Görev Yaptığı Otellere Ait Veriler

Seçim Seçim

Veri Adı Sıklığı Yüzdesi

Faaliyet Süresi

1-5 yıl 17 28.3

6-10 yıl 28 46.7

11 yıldan fazla 15 25.0

Toplam 60 100.0

Oda Sayısı

10-20 9 15.0

21-40 37 61.7

41-60 14 23.3

Toplam 60 100.0

Ortalama Oda Ücreti

100-150 TL 11 18.3

151-200 TL 14 23.3

201 TL’den fazla 35 58.3

Toplam 60 100.0
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Çalışanların Butik Otel Kavram ve Hizmetlerine İlişkin Algılarının

Genel Olarak Değerlendirilmesi

Tablo 3’te çalışanların butik otel kavramı ve hizmetlerine ilişkin algılarının test edilmesinde kullanılan 18

önermenin tek örneklem t-testi sonuçları görülmektedir. T-testi, her bir değişkene ait aritmetik ortalamanın,

ölçek orta değeri olan 3’ten ne ölçüde farklı olduğunun testini yapmaktadır. 2, 11, 15 ve 16 no’lu önermelerin

aritmetik ortalamalarının orta değere (3) en yakın önermeler olduğu görülmektedir. Özellikle 15 nolu

önermeye (Odalara konuk tarafından seçilen en az 1 adet günlük gazete servisi yaparlar) çalışanların

katılmadığı kuvvetle ortaya çıkmaktadır. Aritmetik ortalaması 4’ün üzerinde olan önermeler hakkında ise,

çalışanların fikir birliğinde olduğu sonucuna varılabilir. Özellikle t değeri yüksek olan 1,4,8 ve 10 nolu

önermelere kuvvetle katılmaktadırlar.

Tablo 3: Çalışanların Butik Otel Kavram ve Hizmetlerine İlişkin Algılarının Genel Olarak

Değerlendirilmesi

ÖNERMELER SAYI AO SS t-değeri p-değeri

1. Konum ve mimari tasarım olarak üstün özellikleresahiptir. 60 4.350 0.819 12.756 .000

2. Tecrübeli ve konusunda eğitimli personel ile hizmetverirler. 60 3.416 1.305 2.472 .016

3. Konuklarına 24 saat oda servisi sunar. 60 3.666 1.230 4.197 .000

4. Beş yıldızlı oteller için belirlenen nitelikleri taşıyan,konforlu odalara sahiptir. 60 4.250 0.836 11.580 .000

5. Kişiye özel hizmet verirler. 60 3.966 0.990 7.556 .000

6. Daha çok üst gelir grubundan yabancı konuklarahizmet verirler. 60 3.983 1.142 6.668 .000

7. Genellikle eski ev vb. yapıların restore edilmesisuretiyle otele dönüştürülürler. 60 3.766 1.155 5.141 .000

8. Küçük fakat samimi bir atmosfere sahiptirler. 60 4.333 0.773 13.346 .000

9. En az 10, en fazla 60 oda ile faaliyette bulunurlar. 60 3.900 1.160 6.009 .000

10. Tefriş ve dekorasyon bakımından özgün işletmelerdir. 60 4.283 0.804 12.357 .000

11. “Butik” kelimesi, büyük bir alışveriş merkezindekiküçük dükkân olarak tanımlanabilir. 60 3.383 1.194 2.486 .016

12. Konuklarına ev ortamındaymış gibi bir konaklamahissi sunarlar. 60 3.866 1.171 5.732 .000

13. Konuklara çamaşır yıkama ve kuru temizleme hizmetiverirler. 60 4.150 0.988 9.012 .000

14. Alakart lokanta, kahvaltı salonu ve oturma salonunasahiptirler. 60 3.700 1.305 4.152 .000

15. Odalara konuk tarafından seçilen en az 1 adet günlükgazete servisi yaparlar. 60 3.233 1.345 1.344 .184

16. Personel, konuklara “müşteri” gibi değil, kırk yıllıkdost gibi davranır. 60 3.350 1.286 2.107 .039

17. “Küçük oteller” ile “butik oteller” sıklıklakarıştırılmaktadır. 60 3.816 1.200 5.271 .000

18. “Butik” kelimesi, yüksek özellikli mal ve hizmetsunan küçük işletme anlamı taşımaktadır. 60 3.850 1.204 5.465 .000

Not: Kullanılan ölçekte (1) kesinlikle katılmıyorum, (2) katılmıyorum, (3) kararsızım, (4) katılıyorum, (5)

kesinlikle katılıyorum değerlerini temsil etmektedir.

AO : Aritmetik ortalama SS : Standart sapma
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Çalışanların Butik Otel Kavram ve Hizmetlerine İlişkin Algılarının

Turizm Eğitimi Alıp Almamalarına Göre Değerlendirilmesi

Tablo 4’te çalışanların butik otel kavram ve hizmetlerine ilişkin algılarının turizm eğitimi alıp almamalarına

göre değerlendirilmesine ilişkin bağımsız örneklem t-testi sonuçları yer almaktadır. Turizm eğitimi aldığını

ifade eden 40 çalışan ve almadığını ifade eden 20 çalışana ait veriler incelendiğinde, butik otel kavram ve

hizmetlerini algılamaları arasında belirgin bir fark olmadığı görülmektedir. 13 no’lu önerme haricindeki

bütün önermelerin p değerinin, p=0.05 anlamlılık düzeyinden büyük olduğu dikkat çekmekte ve bu sonuca

işaret etmektedir. 13 p değerinin (p=0.02) yani, p ≤ 0.05 olduğu görülmektedir. Bu sonuç, çalışanların

sadece bu önerme hakkındaki düşünceleri arasında fark olduğunu göstermektedir.

Tablo 4: Çalışanların Butik Otel Kavram ve Hizmetlerine İlişkin Algılarının Turizm Eğitimi Alıp

Almamalarına Göre Değerlendirilmesi

ÖNERMELER Turizm SAYI AO SS t-değeri p

Eğitimi değeri

1. Konum ve mimari tasarım olarak üstün özelliklere sahiptir. Evet 40 4.325 0.858 - 0.332 0.741

Hayır 20 4.400 0.7532. Tecrübeli ve konusunda eğitimli personel ile hizmet verirler. Evet 40 3.425 1.337 0.069 0.945

Hayır 20 3.400 1.2733. Konuklarına 24 saat oda servisi sunar. Evet 40 3.625 1.294

-0.368 0.714
Hayır 20 3.7501.1184. Beş yıldızlı oteller için belirlenen nitelikleri taşıyan,konforlu odalara sahiptir. Evet 40 4.325 0.764 0.982 0.330

Hayır 20 4.100 0.9675. Kişiye özel hizmet verirler. Evet 40 3.975 0.999

0.091 0.928
Hayır 20 3.950 0.9986. Daha çok üst gelir grubundan yabancı konuklara hizmetverirler. Evet 40 4.100 1.215 1.121 0.267

Hayır 20 3.750 0.9667. Genellikle eski ev vb. yapıların restore edilmesi suretiyleotele dönüştürülürler. Evet 40 3.925 1.206 1.518 0.134

Hayır 20 3.450 0.9988. Küçük fakat samimi bir atmosfere sahiptirler. Evet 40 4.400 0.810

0.943 0.350
Hayır 20 4.200 0.6959. En az 10, en fazla 60 oda ile faaliyette bulunurlar. Evet 40 3.975 1.143

0.705 0.484
Hayır 20 3.750 1.20810. Tefriş ve dekorasyon bakımından özgün işletmelerdir. Evet 40 4.275 0.864 - 0.113 0.911

Hayır 20 4.300 0.73211. “Butik” kelimesi, büyük bir alışveriş merkezindeki küçükdükkân olarak tanımlanabilir. Evet 40 3.325 1.163 - 0.532 0.597

Hayır 20 3.500 1.27712. Konuklarına ev ortamındaymış gibi bir konaklama hissisunarlar. Evet 40 3.975 1.097 1.013 0.315

Hayır 20 3.650 1.30813. Konuklara çamaşır yıkama ve kuru temizleme hizmetiverirler. Evet 40 4.350 0.769 2.295 0.025

Hayır 20 3.750 1.25114. Alakart lokanta, kahvaltı salonu ve oturma salonunasahiptirler. Evet 40 3.775 1.329 0.626 0.534

Hayır 20 3.550 1.27615. Odalara konuk tarafından seçilen en az 1 adet günlükgazete servisi yaparlar. Evet 40 3.050 1.395 - 1.509 0.137

Hayır 20 3.600 1.18716. Personel, konuklara “müşteri” gibi değil, kırk yıllık dostgibi davranır. Evet 40 3.250 1.214 - 0.849 0.399

Hayır 20 3.550 1.43117. “Küçük oteller” ile “butik oteller” sıklıklakarıştırılmaktadır. Evet 40 3.825 1.174 0.075 0.940

Hayır 20 3.800 1.28118. “Butik” kelimesi, yüksek özellikli mal ve hizmet sunanküçük işletme anlamı taşımaktadır. Evet 40 3.825 1.258 - 0.225 0.822

Hayır 20 3.900 1.119

Not: Kullanılan ölçekte (1) kesinlikle katılmıyorum, (2) katılmıyorum, (3) kararsızım, (4) katılıyorum, (5)

kesinlikle katılıyorum değerlerini temsil etmektedir.

AO : Aritmetik ortalama SS : Standart sapma
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Çalışanların Butik Otel Kavram ve Hizmetlerine İlişkin Algılarının

Görevlerine Göre Değerlendirilmesi

Tablo 5’te çalışanların butik otel kavram ve hizmetlerine ilişkin algılarının görevlerine (yönetici-işgören)

göre değerlendirilmesine ilişkin bağımsız örneklem t-testi sonuçları yer almaktadır. Sonuçlar incelendiğinde,

3,4,5,10 ve 13 nolu önermelerin p değerlerinin p=0.05 anlamlılık değerinden küçük olduğu ve dolayısıyla bu

değişkenlerle ilgili olarak iki grubun düşünceleri arasında fark olduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer

değişkenlerin p değerleri p=0.05 anlamlılık değerinden büyük olduğu için, bu değişkenlerle ilgili olarak iki

grubun düşünceleri arasında fark olmadığı sonucuna varılabilmektedir.

Tablo 5: Çalışanların Butik Otel Kavram ve Hizmetlerine İlişkin Algılarının Görevlerine Göre

Değerlendirilmesi

ÖNERMELER Görev SAYI AO SS t-değeri p

değeri

1. Konum ve mimari tasarım olarak üstün özelliklere sahiptir. İşgören 51 4.275 0.850 -1.726 0.090

Yönetici 9 4.777 0.4402. Tecrübeli ve konusunda eğitimli personel ile hizmet verirler. İşgören 51 3.313 1.334 -1.468 0.148

Yönetici 9 4.000 1.0003. Konuklarına 24 saat oda servisi sunar. İşgören 51 3.509 1.238

-2.448 0.017
Yönetici 9 4.555 0.726

4. Beş yıldızlı oteller için belirlenen nitelikleri taşıyan, konforluodalara sahiptir. İşgören 51 4.137 0.848 -2.605 0.012

Yönetici 9 4.888 0.3335. Kişiye özel hizmet verirler. İşgören 51 3.803 0.980

-3.267 0.002
Yönetici9 4.888 0.3336. Daha çok üst gelir grubundan yabancı konuklara hizmetverirler. İşgören 51 3.914 1.223 -0.677 0.501

Yönetici 9 4.222 0.4407. Genellikle eski ev vb. yapıların restore edilmesi suretiyle oteledönüştürülürler. İşgören 51 3.745 1.146 -0.342 0.734

Yönetici 9 3.888 1.2698. Küçük fakat samimi bir atmosfere sahiptirler. İşgören 51 4.254 0.796 -1.910 0.061

Yönetici 9 4.778 0.4409. En az 10, en fazla 60 oda ile faaliyette bulunurlar. İşgören 51 3.921 1.128

0.340 0.735
Yönetici 9 3.777 1.39410. Tefriş ve dekorasyon bakımından özgün işletmelerdir. İşgören 51 4.196 0.825 -2.054 0.045

Yönetici 9 4.777 0.44011. “Butik” kelimesi, büyük bir alışveriş merkezindeki küçükdükkân olarak tanımlanabilir. İşgören 51 3.274 1.184 -1.707 0.093

Yönetici 9 4.000 1.11812. Konuklarına ev ortamındaymış gibi bir konaklama hissisunarlar. İşgören 51 3.745 1.180 -1.959 0.055

Yönetici 9 4.555 0.88113. Konuklara çamaşır yıkama ve kuru temizleme hizmetiverirler. İşgören 51 4.039 1.019 -2.127 0.038

Yönetici 9 4.777 0.44014. Alakart lokanta, kahvaltı salonu ve oturma salonunasahiptirler. İşgören 51 3.588 1.314 -1.599 0.115

Yönetici 9 4.333 1.11815. Odalara konuk tarafından seçilen en az 1 adet günlük gazeteservisi yaparlar. İşgören 51 3.137 1.341 -1.326 0.190

Yönetici 9 3.777 1.30116. Personel, konuklara “müşteri” gibi değil, kırk yıllık dost gibidavranır. İşgören 51 3.274 1.327 -1.084 0.283

Yönetici 9 3.777 0.97117. “Küçük oteller” ile “butik oteller” sıklıkla karıştırılmaktadır. İşgören 51 3.725 1.201 -1.413 0.163

Yönetici 9 4.333 1.11818. “Butik” kelimesi, yüksek özellikli mal ve hizmet sunanküçük işletme anlamı taşımaktadır. İşgören 51 3.724 1.250

-1.950 0.056Yönetici 9 4.555 0.527

Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmada, Kapadokya turistik bölgesinde, butik otel olarak işletilen ve pazarlanan otellerde görev alan

çalışanların, butik otel kavram ve hizmetleri konusundaki algıları değerlendirilmiştir. Araştırmanın

sonucunda, genel olarak, çalışanların butik otel kavram ve hizmetlerini algılamalarında farklılıklar olduğu

bulgusu elde edilmiştir.
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Çalışanlardan turizm eğitimi alanlar ile almayanların algılarının karşılaştırılmasında önemli bir fark ortaya

çıkmaması düşündürücüdür. Turizm eğitimi alanların, turizm eğitimi almayanlara göre butik otel kavram ve

hizmetlerini algılamaları konusunda daha doğru yargılara sahip olmaları gerektiği öngörüsünün doğru

olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır.

Yönetici ve işgören pozisyonlarında çalışanların algıları arasında kayda değer farklar saptanmıştır.

Yöneticilerin ve işgörenlerin butik otel kavram ve hizmetleri konusunda farklı algılara sahip olmasının,

sunulan hizmetlerin kalitesini ve konukların tatmin düzeyini etkileyeceği ortadadır.

İşgörenlerin butik otel kavramı ve butik otel hizmetlerinin nitelikleri konusunda eğitilmeleri gerekmektedir.

Böylelikle konukların hizmet kalitesi beklentilerine cevap verilebilir. İşgörenlerin mesleki bilgi ve beceriler

konusunda yeterli olmalarının yanı sıra, özellikle “kişiye özel hizmet” sunumunda da bilgi sahibi olmaları,

butik otel hizmetlerinin kalitesini ve konuk memnuniyetini yakından etkileyecektir.

Bu çalışma, Kapadokya turistik bölgesindeki butik otel tarzı işletmelerin çalışanlarıyla sınırlandırılmış lokal

ve özgün bir araştırma niteliğindedir. Benzer araştırmalar, farklı bölgelerdeki ya da ülke genelindeki butik

otel çalışanlarına da uygulanabilir.

Kaynakça

Adner, R. (2004) Lifestyles of the Rich and Almost Famous: The Boutique Hotel Phenomenon in

the United States, High Tech Entrepreneurship and Strategy Group Project

http://faculty.insead.edu/adner/PREVIOUS/Projects-Jan03/Boutique%20Hotels.pdf (Erişim: 03.05.2011)

Aggett, M. (2007) “What has Influenced Growth in the UK’s Boutique Hotel Sector?”, International Journal

of Contemporary Hospitality Management Vol. 19 No. 2, pp. 169-177.

Altun,S.; İnceoğlu,M. (2006) “Tatil Amaçlı Konaklama Tesislerinde Zamana Bağlı Değişim” İtüdergisi/a

Mimarlık, Planlama, Tasarım, Cilt:5, Sayı:2, Kısım:1, ss. 91-96.

Anhar, L. (2001) “The Definition of Boutique Hotels”, Hospitality Net,

www.hospitalitynet.org/news/4010409 (erişim: Ağustos, 2011).

Hing, N., McCabe, V., Lewis, P., Leiper, N. (1998) “Hospitality Trends in the Asia-Pasific: A Discussion

of Five Key Factors” International Journal of Comtemporary Hospitality Management, 10/7, pp. 264

271.

Mathe, T. (2009) Deriving Value From IT Investments Within Boutique Hotels: A Buffalo City Case Study,

Masters of Commerce in Information Systems,University of Fort Hare, USA.

Olga, A. (2009) “The Alternative Hotel Market”, 2009 International Conference on Management Science &

Engineering (16th), Moscow, Russia, September 14-16, pp.2021-2025.

Rogerson, J.M. (2010) “The Boutique Hotel Industry in South Africa: Definition, Scope, and Organization”,

Urban Forum (2010) 21, pp. 425-439.

Terrero, R. (2011), “The Evolution of the Boutique Hotel”, TravelAgent, March 7,

www.travelagentcentral.com

Wheeler, D.,F. (2006) Understanding The Value of Boutique Hotel, Master Tezi, Massachusetts Institute of

Technology.http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/37449/123449893.pdf?sequence=1 (Erişim:

03.05.2011)

http://en.wikipedia.org/wiki/Boutique_hotel (erişim: Ağustos,2011)

 

90



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

BUTİK TURİZM VE GÖKÇEADA ÜZERİNE BİR

ARAŞTIRMA

Mehmet
ÇAVUŞOĞLU

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Gökçeada Meslek Yüksekokulu

Özet

Dünya turizm pazarında hızla gelişmekte olan “Butik Turizm” faaliyetleri son yıllarda ülkemizde de hızlı bir

gelişme göstermiştir. Butik turizm konsepti, gelenekseli yaşatan, yerelliği destekleyen, yapıldığı doğal

çevreyle uyumlu yapılaşan ve en önemlisi otantikle lüksü birleştirerek, turizmde yüksek getiri sağlayan, üst

gelir grubu turist segmentine hitap eden bir turizm modelidir. Bu çalışma, zengin doğal ve kültürel değerleri,

adaya mahsus taş mimarisi, yerel üzüm ve zeytin çeşitleri, misafirperver ada halkı ile butik turizm potansiyeli

yüksek Gökçeada’da butik turizmin gelişmesine katkı sağlayacak, bu konuda yatırım yapmak isteyenlere bir

referans olacak bir çalışma yapmak amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle Butik Turizm kavramı açıklanmış ve

Gökçeada’nın butik turizmine destek sağlayabilecek sektörel potansiyeli incelenmiştir. Daha sonra, adanın

butik turizm potansiyelini kullanarak yatırım yapacak olanlara, adanın güçlü ve zayıf yönleriyle, adanın fırsat

ve tehditlerini ortaya çıkaracak çok disiplinli bir araştırmanın SWOT analizi sonuçları yaralmaktadır. Sonuç

bölümünde is Gökçeada’ya butik turizm yatırımı yapacak olanlara öneriler bölümü yeralmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Butik Turizm, Gökçeada, SWOT Analizi, Butik Konaklama, Butik Şarap, Butik

Zeytinyağı, Butik Restoran, Butik Taşımacılık

Giriş

Hızmet üretimi ve bilgi paylaşımı temelinde çalışan turizm sektöründe yaşanan küresel rekabet; öncelikle

turizm tercihlerinin değişmesine, bunun sonucu olarak da farklı destinasyon arayışları ortaya çıkmıştır. Bu

durum turistik bölge işletmelerini ürün çeşitlendirme, kalite iyileştirme ve sektörde farklılık yaratmaya

zorlaşmaktadır. Turizm sektöründe farklılık yaratmak isteyen işletmeler, son yıllarda butik konseptinde

turistik yatırımlar yapmaya başlamışlardır.

Dünya turizm sektöründe farklı bir anlayışla gelişen ve daha ziyade üst gelir grubu turiste hitap eden Butik

Turizm, sürekli değişim ve yenilik isteyen turistlerin aradığı birçok farklılığı içerisinde barındırmaktadır. Bu

nedenle biz de çalışmamıza konu olarak Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Ege Bölgesinde yeralan

ve önemli bir butik turizm potaniyeline sahip adası Gökçeada’yı seçmiş bulunuyoruz.

Turizm, tarım ve hayvancılık dışında pek fazla geçim kaynağına sahip olmayan ada ekonomilerinde,

ekonomik sürdürülebilirlik açısından yapılacak olan faaliyetlerde, çevreyle dost, sosyal sorumluluk taşıyan

ve uzun vadede karlılık sağlayacak projelerle bölgeye katkı sağlamak amaçlanmalıdır (Raichel, 2006). 1987

yılında, Birleşmiş Milletler’ce “var olan kuşağın gereksinimlerinin, gelecek kuşakların gereksinimlerini

tehlikeye düşürmeden karşılanması” şeklinde ortaya atılan sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde

(Durmuş,2006), Gökçeada gibi sınırlı imkanlara sahip bölgelerin kitle turizmi yerine, çevreyle dost ve var

olan kaynakları koruyan alternatif turizm çeşitleriyle ekonomik kalkınmayı sağlamaları gerekmektedir.

Bu çalışmada, dünyada büyük talep gören butik turizmin aksine, yılın sadece belirli bir dönemine sıkışmış,

çevreyi büyük bir hızla tahrip eden, kıyıları betonlaştıran, denizleri kirleten kitle turizmine hızmet eden bir

anlayışla gelişen Gökçeada’nın, butik turizm konseptiyle gelişmesi için, adanın güçlü ve zayıf yönleriyle,

adanın fırsat ve tehditlerini ortaya koyarak, adanın sıradan bir turizm yeri olmaktansa aranan ve tercih edilen

farklı bir turizm markası olabilmesi için yapılması gerekenler ortaya konmuştur.

Gökçeada’nın, butik turizm potansiyelinin belirlenmesi ve bu konuda SWOT analizi yapabilmek için veriler,

adada butik üretim konseptinde üretim yapan turistik işletmeler, adanın tanıtımını yapan web siteleri ve butik
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turizm konusuyla ilişkili kamu kuruluşlarından toplanmıştır. Toplanan bilgilerle yapılan SWOT analizi

neticesinde de adayı butik turizm yönünden değerlendirebilmek için birçok veriye uluşılmıştır. Yapılan analiz

sonucunda adanın, butik ada turizm konseptinde gelişimi için, güçlü yönleri, zayıf yönleri, sahip olduğu fırsat

ve tehditleri ortaya konulmuştur. Çalışmanın araştırma konusunu oluşturmak ve butik turizmle ilgili temel

bilgilere uluşmak amacıyla gerekli literatür taraması yapılmıştır. Butik turizm konusunda, dünyada yapılmış

birçok çalışma ve araştırma incelenmiştir.

Butik Turizm Kavramı ve Gökçeada’nın Butik Turizm Potansiyeli

Bu bölümde butik turizm kavramı, butik konaklama işletmesi, butik gıda ve temizlik ürünleri işletmesi, butik

şarapçılık işletmesi, butik zeytin yağı işletmesi, butik restoran işletmesi, butik taşımacılık işletmesi

kavramları açıklanmış ve adanın bu konulardaki potansiyeli incelenmiştir.

Butik Turizm Kavramı

Fransızca küçük dükkan anlamına gelen butik kelimesi, çok seçilmiş bir hedef kitlesi olan ve çok seçilmiş bir

moda imajına sahip mekanlardır (Sünnetçioğlu, 2006). Turizmde kullanılan “butik teriminin isim babası New

York City Club, Studio 54’ün kurucularından Steve Rubell’dir. Rubell’den yeni otelini (The Morgan’s Hotel)

tarif etmesi istendiğinde yanıt olarak “büyük oteller birer büyük mağaza ise Morgan’s küçük bir butiktir”

cevabını vermiştir” (Duyar, 2007). Butik kavramı bu şekilde turizm literatürüne girmiştir.

Turizm sektöründe küreselleşmenin getirdiği acımasız rekabet, günümüz büyük işletmelerinin daha da

büyüyeceği, orta büyüklükteki işletmelerin yokolacağı, küçük işletmelerin de kendilerine butik işletmecilik

kavramını yerleştirmekle ayakta kalabileceklerini göstermektedir. Bu nedenle küçük işletmeler küresel

rekabette ayakta kalabilmek için, butik bir anlayışla, “herkesin biraz sevdiği mal veya hızmeti üretmek

yerine, çok az kişinin çok fazla sevdiği mal veya hızmeti üreterek” ve fiyatlara pek duyarlı olmayan, gelir

seviyesi yüksek turiste hitap ederek ayakta kalma yolunu seçmelidirler (Sırmaçek, 2005).

Gökçeada’nın Butik Turizm Potansiyeli

Bu bölümde, butik konaklama işletmesi, butik gıda işletmesi ve temizlik ürünleri işletmesi, butik şarapçılık

işletmesi, butik zeytin yağı işletmesi, butik restoran işletmesi ve butik taşımacılık işletmesi kavramları

açıklanmıştır. Daha sonra bu konularda Gökçeada’da faaliyet gösteren işletmeler ve adanın bu konulardaki

avantajları açıklanmıştır.

Butik
Konaklama İşletmesi Kavramı ve Gökçeada’nın Butik Konaklama

İşletme Potansiyeli

Butik konaklama işletmeleri, gelenekselle konforu birleştirmiş, mimari tasarımı ile yerel dokuyu yansıtan,

yüksek standartlarla döşenmiş az sayıda odası bulunmasına rağmen fazla harcama yapan üst gelir grubu

müşteri kitlesine hitap eden, belirli bir program yerine müşteri istekleri doğrultusunda hareket edebilen, yerel

işletmelerin ürünlerini kullanmayı tercih eden, moder ve yenilikçi konaklama işletmeleridir.

Butik konaklama işletmeleri, genellikle, şehrin tarihi binalarının fazla olduğu bölgelerinde veya şehrin

merkezlerinde yeralmaktadırlar. Butik konaklama işletme mimarisinin, şehrin tarihi dokusunu yansıtması,

günümüzde güzel sanatlara ve tarihe olan duyarlılığın artmasından kaynaklandığı, bunun da butik konaklama

sektörünün gelişimine katkı sağladığı düşünülmektedir (Fong, 2009).

Butik oteller, yapısal özelliği, mimarî tasarımı, tefriş, dekorasyon ve kullanılan malzeme yönünden özgünlük

arz eden, işletme ve servis yönünden üstün standart ve yüksek kalitede, deneyimli veya konusunda eğitimli

personel ile kişiye özel hizmet verilen ve en az on, en fazla altmış odalı otellerdir. Butik oteller aynı

zamanda, modern, röprodüksiyon, antika gibi özelliği olan mobilya ve malzemeler ile tefriş ve dekore

edilmiş, beş yıldızlı otel odaları için belirlenen nitelikleri taşıyan konforlu odalara sahip işletmelerdir

(www.kultur.gov.tr).

Butik konaklama işletmesi sistemi, dünyada giderek yaygınlaşan turizm uygulamalarındandır. Bu konaklama

işletme modelinin yaygınlaşmasının altında, müşterinin, şıklık ve konforu bir arada bulabilmesi, yüksek

kalitede, kişiye özel hizmet sunularak müşterilerin kendilerini evinde hissetmelerinin sağlanmaya çalışılması
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ve az sayıda oda kapasitesine sahip olmasına rağmen, üst gelir gruplarından turistleri çekebilmesinin bir

sonucu olarak da yüksek gelir elde edilebilmesi yatmaktadır (Karakaş, 2007).

Butik konaklama işletmeleri aynı zamanda konusunda iyi eğitim almış personelle çalışan, her odası farklı bir

tema ile döşenmiş, müşteriye ismi ile hitap edecek kadar sıcak ve samimi duygularla hızmet veren, üründen

ziyade deneyim ve imaj satışı yapan işletmeleridir (Anhar, 2001).

Gökçeada’da Merkez, Tepeköy, Zeytinlik Köy, Eski Bademli Köyü ve Yukarı Kaleköyde butik konseptinde

hızmet veren yedi adet konaklama işletmesi bulunmaktadır. Butik konaklama işletmelerinin adada

bulundukları yer ve işletme web siteleri Tablo:1’de yeralmaktadır.

Tablo 1. Gökçeada Butik Konaklama İşletmeleri

No İŞLETME ADI BULUNDUĞU

YER

1 Barba Yorgo Pansiyon Tepeköy http://www.barbayorgo.com/

2 Zeytindali Hotel Zeytinli Köy http://www.zeytindalihotel.com

3 Anemos Otel Yukarı Kaleköy

4 İmbrosOrganik Butik Hotel Eski Bademli Köyü http://www.imbroshotel.com/

5 Kastro Konak Pansiyon Yukarı Kaleköy

6 Sirus Pansiyon Yukarı Kaleköy

7 Taş Konak Merkez http://www.gokceadataskonak.com/

Bu Konuda Adanın Avantajları: Adada eski taş mimarisi ile yapılmış ve butik konaklama işletmesine

dönüştürülme potansiyeli yüksek olan onlarca evin bulunması önemli bir avantaj sayılmaktadır. Ayrıca adaya

yatırım yapma veya turistik amaçlı gelen, üst gelir grubu turiste hızmet verecek butik konsepte yapılmış

konaklama işletmelerine acil ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Butik Gıda ve Temizlik Ürünleri Üreticisi İşletme Kavramı

“Butik Gıda ve Temizlik Ürünleri Üreticisi İşletme” kavramı, butik konaklama işletmelerinde kullanılan üst

kalite gıda ve temizlik ürünlerini üreten işletmeler anlamında kullanılmaktadır. Butik konaklama

işletmelerinin, özel bir müşteri kitlesine özel hızmet sunmaları beraberinde üst kalite ürün sağlayıcı

tedarikçilerin oluşmasını sağlamaktadır. Bu nedenle butik turizm kavramı tedarikçileri de içine alarak çok

büyük çaplı istihdam ve ekonomik bir sistem yaratmaktadır. Gökçeada’da butik anlamda gıda ve temizlik

ürünleri üretimi yapan işletmeler ve işletme web siteleri Tablo:2’de yeralmaktadır.

Tablo 2. Gökçeada Butik Gıda ve Temizlik Ürünleri Üreticisi İşletmeler

No İŞLETME ADI WEB SİTESİ

1 Elta-Ada Tarım İşletmesi http://www.elta-ada.com.tr

2 İmroza Ada Kokulu Sabun http://imroza.com/

3 İmbroz Organik Keçi Çiftliği http://www.imbroz.com.tr/

Bu Konuda Adanın Avantajları: Adada oluşacak butik turizm konseptine uygun işletmelerin olası

taleplerinde adada üretim yapacak olan butik gıda ve temizlik ürünleri üreticileri akla gelecektir. Adanın

anakaraya olan uzaklığı nedeniyle uygun şartlarda ve uygun fiyatlarla üretilecek ürünler, ada genelinde

tüketilme şansına sahip olacaktır. Adanın kapalı ve kontrol edilebilir özelliği ile katkısız ve doğal üretim

konseptinde organik üretim yapabilme olanağı da, üretilecek ürünlerin daha çok satma şansı bulacağını

göstermektedir.

Butik Şarapçılık ve Gökçeada’nın Butik Şarapçılık Potansiyeli

Butik şarap, bölgenin mikroklimasında ve toprağında, mümkün olduğu kadar yöreye mahsus üzüm

çeşitlerinden, sınırlı sayıda üretilen, geleneksel araç gereci kullanarak, doğal, katkısız, eşsiz bir lezzete sahip,

yöreyi tanıtan orijinal şişe ve ambalajlarda satılan şarap olarak tanımlanabilir.

"Butik şarap" terimi, sınırlı sayıda üretilen şarabı tanımlamak için kullanılır. Fakat her sınırlı sayıda üretilen

şarap butik değildir. Şarabın butik olması için şarabın mükkemmel bir işçilikle, üreticinin kişisel

özelliklerini de içererek (titizlik, özen gibi), çok özel tasarlanmış bir etiketle, şarap yapmayı bir sanat olarak
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kabul eden kişiler tarafından yapılan şaraplardır. Butik şaraplar, genellikle özel ve nadir şaraplar olarak

değerlendirilmekte ve pahalı satılmaktadırlar (www.boutiquewineries.com.au, a).

Butik şaraphane hakkında çok açık bir tanımı olmamakla birlikte, genellikle yıllık olarak 5000 şişenin

altında üretim yapan şaraphaneler butik şaraphane olarak kabul edilmektedirler. Günümüzde fabrikasyon

üretim yapan büyük şarap imalathaneleri belirli özellikte ve çok sınırlı sayıda butik şarap üretimi de

yapmaktadırlar (boutiquewinesreview.wordpress.com).

İnsanlar genellikle butik şarap duydukları zaman, az sayıda üretilmiş şarap anlamı çıkarmaktadırlar. Bu tür

şarap alırken, butik olmayan şaraplara göre daha kaliteli ürün almayı beklemektedirler. Butik şaraphaneler

genellikle aile işletmeleridir ve şarabı imal eden de genellikle işletme sahipleridir. Butik şaraphaneler

genellikle bir ya da iki çeşit şarap üretimi üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Ancak ikiden fazla çeşit şarap üreti

yapan butik şaraphaneler de bulunmaktadır. Butik şaraphaneler aynı zamanda kendi etiketlerini tasarlamakta

ve ürünlerini de kendileri pazarlamaktadırlar. Butik şarağ üretimi yapan aile işletmelerden şarap alan insanlar

genellikle daha üstün kaliteli ve özel üretilmiş bir şarap alacaklarını düşünmektedirler. Fakat her
az

sayıda

üretilen şarabın butik ve kaliteli, seri imal edilen şarapların da kalitesinin eksik olacağı düşünülmemelidir

(www.boutiquewineries.com.au, b).

Gökçeada’da yeni yeni canlanmaya başlayan bağcılık ve şarağçılığın, yüzyıllardır şarap üretimi yapan ve

dünyada bu konuda marka olmuş bölgelerle rekabet etme şansı bulunmamaktadır. Bu nedenle adadaki şarap

üreticileri süratle butik üretim şeklini benimseyerek, bölgeye mahsus üzümlerden ve çok özel tasarlanmış şişe

ve ambalajlarda şarap üretimine geçmeleri gerekmektedir. Adaya gelen ve ada şarabı tatmak isteyen turistler,

dünyanın her yerinde bulunabilecek özellikte üzümlerden yapılmış ve standart şişelerde satışı yapılan bir

şarap almak yerine butik ada şarabı almayı tercih edeceklerdir. Gökçeada’da butik anlamda şarap üretimi

yapan işletmeler ve işletme web siteleri Tablo:3’de yeralmaktadır.

Tablo 3: Gökçeada Butik Şarap İşletmeleri

No İŞLETME ADI WEB SİTESİ

1 Nusretbey Şarapları http://nusretbey.com

2 Tını Şarapçılık http://www.tinisarap.com

3 Barba Yorgo Şarapçılık http://www.barbayorgo.com

Bu Konuda Adanın Avantajları:Adaya mahsus “Kalabaki, Mavrelli, Savatiano ve Roditis gibi üzüm

çeşitlerinin varlığı” (Doğan, 2011), bağcılığa uygun toprakları ve mikrokliması, Gökçeada’nın butik şarap

üretim yapma şansını yükseltmektedir. Bu üretimin uygun ambalajlarda satılması ile de butik şarapçılığın

adada gelişmesi çok hızlı olabilecektir.

Butik Zeytinyağı ve Gökçeada’nın Butik Zeytinyağı Potansiyeli

Butik zeytinyağı, yöreye mahsus zeytinlerden, bölgenin mikroklimasında ve toprağında yetişmiş zeytinleri

kullanarak, sınırlı miktarda üretilen, geleneksel araç gereci kullanarak, hatta mümkün olduğu kadar makine

kullanmadan, eski teknik ve yöntemlerle, doğal, katkısız, yöreyi tanıtan orijinal ambalajlarda satılan

zeytinyağı olarak tanımlanabilir.

Eşsiz bir lezzete sahip butik zeytin yağları, genellikle seri imalat zeytin yağlarından daha pahalıya

satılmaktadır. Gurme zeytin yağı olarak da tabir edilen, butik zeytin yağlarının karakteristik özelliklerini şu

şekilde sıralayabiliriz: Satıldığı ambalajın üzerinde genellikle zeytinlerin hangi bölgeden toplanmış olduğu,

zeytinlerin toplanma yöntemi ve asitlik seviyesi ( yağ içerisinde olan oleik asit oranının %0.5 veya daha az

olması gerekmektedir) gibi bilgiler yeralmaktadır (www.oliveoilonly.org).

Gökçeada’da şuan için butik zeytinyağı konseptinde üretim yapan üç işletme bulunmaktadır. Bu işletmeler

Gökçeada’ya mahsus zeytin çeşitlerinden zeytinyağı üretmektedirler. Gökçeada’da butik anlamda zeytinyağı

üretimi yapan işletmeler ve işletme web siteleri Tablo:4’de yeralmaktadır.

Tablo 4. Gökçeada Butik Zeytinyağı İşletmeleri

No İŞLETME ADI WEB SİTESİ

1 Elta-Ada Tarım İşletmesi http://www.elta-ada.com.tr

2 Ezey Ada Birlik A.Ş

3 Ekozey Ekolojik ve Org.Tarım.San.ve Tic.A.Ş. http://www.ekozey.com.tr/
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Bu Konuda Adanın Avantajları: Adaya mahsus zeytin çeşitleri, zeytin üretimine uygun toprakları ve

mikrokliması ile butik zeytinyağı üretim yapma şansı yüksektir. Bu üretimin uygun ambalajlarda satılması ile

de butik zeytinyağcılığın adada gelişmesi çok hızlı olacaktır.

Butik Restorant Kavramı ve Gökçeada’nın Butik Restorant

Potansiyeli

Butik restoranlar, gelenekselle konforu birleştirmiş, mimari tasarımı ile yerel dokuyu yansıtan, az sayıda

oturma yeri bulunmasına rağmen üst gelir grubu müşteri kitlesine hitap edebilen, yörede yetişen ürünlerden

hazırlanmış yöresel yemeklerle müşterilerine başka yerde bulamıyacakları tatlar sunan işletmelerdir. Butik

restorantlar antika sayılabilcek türde rahat ve konforlu mobilyalarla döşenmiş, modern sistemlerle çalışan, üst

düzeyde gastronomi eğitimi almış şefleri, yerel tatlar üreten ahçılar, konusunda eğitimli ve yerel kıyafetlerle

hızmet veren garsonları, yerel müzik yapan çalgıcıları bünyesinde çalıştıran, hijyen kurallarına en üst

düzeyde önem veren, uluslararası kalite belgeli üretim yapan ve sıkı bir disipilinin hakim olduğu restorantlar

olarak da tanımlanabilir.

İyi bir butik restoran olabilmenin yolu, işletmeyi iyi tasarlamak, çalışanlara verimli çalışabilecekleri bir iş

ortamı yaratmaktan, ürün ve hızmet kalitesini korumak, sürekli tercih edilen bir destinasyon olmak, sürekli

yenilik yapmak ve bunların sonucu olarak da müşterilerine yüksek standartlarda hızmet sunmaktan

geçmektedir (Aumbhitaya, 2011).

Butik tarzda hızmet veren restorantlar, gurme kaliteli yiyecek ve içecekler sunan, çoğu zaman dört beş

masada hızmet veren, müşteriye kişiselleştirilmiş ve dostane bir hızmet sunan işletmelerdir. Butik

restorantlarda bazen masalarda menü kartları yerine, restorantın girişinde ayaklı küçük bir kara tahdada

tebeşirle yazılmış günün menüsünün bulunabilmektedir (http://koreajoongangdaily.joinsmsn.com).

Butik restorantlarda çoğu zaman, sadece şefin o gün için hazırladığı fiks mönüden yemek yeme şansı elde

edebilirsiniz. Bu tip restorantlarda çoğu zaman müşteri restoranta adım attıktan ve masasına yerleştikten

sonra, resorantın şefi bizzat masanıza kadar gelerek size, o gün için fiks mönüde nelerin olduğunu, sizler için

neler pişirdiğini teker teker anlatabilmektedir (http://gezz.org).

Gökçeada’da şuan için butik restoran konseptinde çalışan üç restorant bulunmamaktadır. Butik restorant

işletmeleri, işletmenin adada bulundukları yer ve işletme web siteleri Tablo:5’de yeralmaktadır.

Tablo 5. Gökçeada Butik Restorant İşletmeleri

No İŞLETME ADI BULUNDUĞU YER

1 Barba Yorgo Restoran Tepeköy http://www.barbayorgo.com/

2 Hammam Restoran Merkez

3 İmbros Organik Butik Hotel Eski Bademli Köyü http://www.imbroshotel.com/

Bu Konuda Adanın Avantajları: Adada butik restorant yapımına uygun birçok binanın olması bu konuda

önemli bir şans olarak değerlendirilebilir. Adada yeralan ve bünyesinde Gastronomi ve Turizm bölümleri

olan iki yüksekokul olması, bu restorantlarda çalışacak uzman ahçı ve garson bulma şansını artırmaktadır.

Ayrıca adanın yeme içme kültürünün zengin olması da butik konsepte yapılacak restorantlara önemli

avantajlar sağlıyacaktır.

Butik Taşımacılık Kavramı ve Gökçeada’nın Butik Taşımacılık

Potansiyeli

Büyük şehirlerin stresili yaşantısından bir süreliğine uzaklaşmak isteyen turistlere, standart bir taşımacılık

sistemi yerine Gökçeada’ya mahsus butik tarzda çalışan bir taşımacılık sistemi ile hızmet vermek

gerekmektedir. Özel bir turizm modeli olan ve özel hızmet üretimi temelinde çalışması gereken butik turizm,

kendi kendine bilinçsizce gelişen bir taşımacılık sistemi ile sürdürülebilir kılınamaz. Bu nedenle butik

konsepti ile gelişmeyi benimsemiş olan bir yörede doğal olarak taşımacılık sektörünün de kendini yenilemesi

ve değiştirmesi gerekmektedir.

Butik taşımacılık sisteminin temelinde, müşterinin taşımacıların planladığı seferlere uyması yerine,

taşımacılık yapan işletmelerin müşterilere uyması anlayışı vardır. Butik Taşımacılık sistemi, müşteri
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ihtiyacına özel olarak tasarlanmış rut planları (sevkiyat planları), hareket saatleri ve araç çeşitliliği özelliği

olan bir sistemdir (http://aktifgroup.net).

Butik taşımacılık sisteminde varolan müşteriye özel taşımacılık anlayışı, butik sistemde çalışan taşımacılık

işletmelerinin, müşteri istekleri doğrultusunda bir çalışma programı yapması gerekliliğini ortaya

çıkarmaktadır. Bu nedenle butik tarzda turizm hızmeti almak isteyen turistlere, aşağıdaki şekillerde

taşımacılık hızmeti verilebilir:

Antika sayılabilecek nostaljik araçlarla taşımacılık hızmeti vermek

Müşteri talebi doğrultusunda, onu evinden özel ve konforlu bir araçla alıp adaya ulaştırmak,

Nostaljik arçla limanda karşılamak ve konaklıyacağı yere kadar ulaştırmak. Bu arçlar müşterinin tercihi

doğrultusunda, araba, münübüs, motorsiklet veya atlı fayton olabilir.

Ada seyahati boyunca müşteri talep ederse ona şoförlü bir araç tahsis etmek. Müşteri şoför istemiyorsa

istediği özellikte bir aracı hızmetine vermek.

Sadece kara taşıtları ile değil deniz araçları ile de müşterinin belirleyeceği bir programla ada turu yapmak.

Butik anlayışla hızmet verecek bir taşımacılık sistemi, her yerde bulunan araçlar yerine, Nostaljik görünümlü

taşıma araçlarının seçilmesinde büyük yararlar olacağı kanısındayız. Bu fikri destekleyen birkaç örnek

vermek gerekirse, ülkemiz turizminde önemli bir yere sahip İstanbul yakınlarındaki Büyük Ada, Kınalı Ada

ve Heybeli Ada gibi küçük adalarda, ada içi ulaşımda faytonlar kullanılmaktadır. Akdeniz’de yeralan turistik

Malta adasında, sehir içi ve şehirler arası ulaşım antika sayılabilecek modelde otobüslerle sağlanmaktadır.

Maltalılar, 1950 senelerinden itibaren kullanılan otobüsleri sürekli yenilemeyi değil, korumayı seçmişler.

Çok fazla sayıda nostaljik, ama problemsiz çalışan otobüsle ada içinde sefer yapmaktadırlar

(http://www.malta.gen.tr). Başka bir ada ülkesi olan Büyük Britanya Adasında yeralan İngilterenin başkenti

Londra’da da şehir içi ulaşım; İki Katlı Otobüsler ve nostaljik bir model olan Siyah Taksilerle yapılmaktadır.

Gökçeada’da şuan için butik taşımacılık konseptinde faaliyet gösteren bir taşımacılık işletmesi

bulunmamaktadır.

Bu Konuda Adanın En Önemli Avantajı: Ada içerisinde en uzak mesafenin otuz kilometre civarında

olması ve adada yoğun bir trafiğin olmaması ve kitle turizmi amaçlı adaya gelen gelir seviyesi yüksek yerli

ve yabancı turislerin varlığı, butik konsepte bir taşımacılığa geçilmesinde önemli bir avataj sağlayacaktır.

Özellikle ada içinde faytonlarla veya antika sayılabilecek tarzda nostaljik araçlarla yapılacak butik

taşımacılığın ada turizmine çok önemli katkıları olacaktır.

Araştırma Bölümü

Çalışmanın bu bölümünde, adanın butik turzm potansiyelini kullanarak yatırım yapacak olanlara, adanın

güçlü ve zayıf yönleriyle, adanın fırsat ve tehditlerini ortaya çıkaracak çok disiplinli bir araştırmanın SWOT

analizi sonuçları yeralmaktadır.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırma turizm gelişiminin başlangıcında olan ve her yıl artan bir talep görmeye başlayan Gökçeada’yı

yılın sadece çok kısa bir dönemine sıkışmış, doğayı ve çevreyi çok hızlı bir şekilde tahribata uğratan kitle

turizmi yerine, bütün yıl boyunca yapılabilen, doğayla ve çevreyle dost, geleneksel ve yerel yaşantıyı ön

planda tutan butik turizmle gelişmesini sağlamak amacıyla, adada faaliyet gösteren konaklama yiyecek

içecek ve taşımacılık sektörleri incelenerek;

Gökçeadanın ‘Butik Turizm” yönünden güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymak,

Adanın dış çevresindeki komşu adalarla olan turizm rekabetinde fırsatlarını ve tehditlerini belirlemek,

Butik turizm uygulamasının, adanın sürdürülebilir turizmine yapacağı katkıları ortaya koymak,

Ayrıca adaya butik turizm konseptiyle yatırım yapmak isteyen girişimcilere rehberlik edecek referans bir

kaynak oluşturmak amaçlanmıştır.

Araştırmanın Kapsamı

Araştırma, Gökçeada’da butik üretim konseptinde üretim yapan turistik işletmeler, adanın tanıtımını yapan

web siteleri ve butik turizm konusuyla ilişkili kamu kuruluşlarını kapsamaktadır. Araştırma kapsamında
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hedeflenen kütlenin tamamına ulaşıldığı için, araştırma sonuçlarının ana kütleyi temsil yeteneği bakımından

anlamlı sonuçlar verdiği düşünülmektedir.

Veri Toplama Yöntemi

Araştırmamızda birinci derecede veri toplama yöntemlerinden olan gözlem ve yüzyüze görüşme teknikleri

kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında oluşturulan anket soru formu, Gökçeada’da butik turizmin gelişimi

açısından önemli; adanın güçlü, zayıf yönleriyle adanın sahip olduğu fırsat ve tehditleri sorgulamaya yönelik

açık uçlu sorulardan dizayn edilmiştir.

Kullanılan Analiz Yöntemi

Gökçeada’da Butik Turizmin gelişimi için, “sektör içi faktörlerden kaynaklanan güçlü ve zayıf yönlerin

analizi, hemde dış çevresel durumların oluşturduğu tehdit ve fırsatların analizini gerektirmektedir”( (Durgun,

2007). Bu nenenle çalışmamızda SWOT analiz yönteminden yararlanılmıştır.

SWOT analizi, mevcut durumun, tüm yönleriyle, iç ve dış dinamiklerin de göz önünde bulundurulmasıyla,

fotoğrafının çekilmesi anlamını taşımaktadır. SWOT analizi, İngilizce’deki dört kelimenin baş harflerinden

oluşan bir kısaltmadır. Strenghts : güçler (kuvvetli yönler), weaknesses: zayıflıklar (zayıf yönler),

opportunıtıes: fırsatlar, threats: tehditler olrak tanımlanmaktadır (Oğuz, 2010).

SWOT analizi, önceden belirlenmiş bir konu dahilinde, karar alma aşamasında yardımcı bir araç olarak

kullanılmaktadır. Analizin temel amacı karar verme aşamasında konu ile ilgili kuvvetli veya zayıf, avantajlı

veya dezavantajlı noktaların beraberce görülebilmesini sağlamaktır (http://daron.yondem.com).

“Bu analiz, araştırılan konuda çevreye uyum sağlayıp başarılı olmak için yapılır. Güçlü yönler ile fırsatlar en

iyi şekilde değerlendirilerek zayıf yönler geliştirilmeye ve tehditler bertaraf edilmeye çalışılır.” Gökçeada’nın

turizm sektöründe değişen şartlara uyum sağlayıp gelişmesi için güçlü ve zayıf yönlerinin ne olduğunun

bilmesi, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya konması gerekmektedir. Bu sayede zayıf yönlerini tespit

ederek bunları geliştirici tedbirler alabilecek, güçlü yönlerini en iyi şekilde kullanarak önündeki fırsatlardan

faydalanacak ve tehditlerden kaçınacak çalışmalar ve projeler yapabilecektir (Yılmaz, 2011).

Bulgular

Bu bölümünde, araştırmadan elde edilmiş bulgular ve bu bulguların SWOT analizinden elde edilmiş sonuçlar

yeralmaktadır.

Gökçeada’nın Güçlü Yönleri

Yapılan Swot analizi sonucunda “Butik Ada Turizminde” Gökçeada’nın belirlenen güçlü yönleri aşağıdaki

şekilde özetlenebilir. Adanın belirlenmiş olan güçlü yönlerinin değerlendirilip, adadaki butik turizmin

geliştirilmesinde kullanılması amaçlanmıştır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin Adada var olan iki yüksekokulda Gastronomi ve Turizm

bölümlerinin olması. Adadaki butik turizmin gelişmesinde aranacak olan bilimsel desteği, bu okullardan elde

edebilme olanağı.

Ada genelinde yeralan, taş mimariyle yapılmış evleri, butik konsepte yapılacak otel, motel, pansiyon ve

restorant yapımında değerlendirilme olanağı.

Adanın misafirperver halkının, turizmin gelişmesine olumlu bakışı.

Adaya mahsus yiyecek ve içecek çeşitlerinin çok olması.

Gökçeada’nın Türkiye’nin en çok turist çeken bölgelerinden Ege Bölgesinde yeralması.

Son yıllarda Gökçeada’da büyük bir hızla artan organik tarım ve hayvansal ürün üretimi.

Sağlık bakanlığına ait Ambulans Helikopter ve Gemi ile turistlerin hastalanması durumunda acil müdahale

şansının olması (Not: Özellikle adaya gelecek olan üst gelir grubuna mensup yabancı turistlerin sigorta

şirketleri açısından önemli bir avantaj sağlayan bir imkan).
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Gökçeada’nın Zayıf Yönleri

Yapılan Swot analizi sonucunda “Butik Ada Turizminde” Gökçeada’nın belirlenen zayıf yönleri aşağıdaki

şekilde özetlenebilir.

Adanın yeterince tanınmaması.

Kitle turizm konseptiye gelişmesi.

Turizm altyapısı ve hızmet kalitesinin istenilen düzeyde olmaması.

Alışveriş noktalarının yetersizliği.

Eğlence yerlerinin yetersizliği.

Yılın belirli dönemlerinde ulaşımın hava koşulları nedeniyle kesintiye uğraması.

Gökçeada’nın Fırsatları

Yapılan Swot analizi sonucunda “Butik Ada Turizminde” Gökçeada’nın belirlenen fırsatları aşağıdaki

şekilde özetlenebilir.

Dünyada, hızla gelişen butik turizme olan talebin artması.

Adaya rüzgar sörfü ve diğer su sporlarını yapmak üzere başta Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerden gelen

ve üst gelir grubu turist potansiyelinin olması.

Aada genelinin koruma altında olması nedeniyle adada çok fazla betonlaşma tehlikesinin olmaması.

Adada var olan iki yüksek okuldan butik turizmde çalışacak, turizm ve gastronomi eğitimi almış personel

bulma şansının olması.

Her yıl düzenli olarak inanç turizmi maksatlı adayı ziyaret eden üst gelir grubu turist potansiyelinin olması.

Gökçeada’nın teşvik kapsamında olması.

İki adet yat limanı ile üst gelir gurubu turistlere hızmet verebilme şansının olması.

Gökçeada’nın Tehditleri

Yapılan Swot analizi sonucunda “Butik Ada Turizminde” Gökçeada’nın belirlenen tehditleri aşağıdaki

şekilde özetlenebilir.

Komşu adaların da butik turizm konseptinde hızla gelişmesi.

Adanın eski taş mimarisine uygun olmayan yapılaşma tehlikesi.

Adanın doğal güzelliklerinin yapılaşma ve aşırı turist baskısıyla yok edilme tehlikesi.

Kontrolsuz olarak adanın muhtelif bölgelerinde yapılan, kamp çadır turizminden kaynaklanabilecek çevre

kirliliği ve orman yangın tehlikesi.

Yatırımcıların kısa dönemlik karlar uğruna doğal çevreyi yoketme veya betonlaştırma tehlikesi.

Adadaki hava limanının açılmasıyle arazi ve bina fiyatlarındaki astronomik artışların bölgeye gelecek

yatırımcıları kaçırabilme olasılığı.

Adanın fazla turist çekmesi durumunda pahalılaşma tehlikesi.

Turizmin gelişesi ile adanın aşırı göç alma tehlikesi.

Butik şaraba olan talebin artması ve bu talebi karşılayacak üretimin adada yapılamaması durumunda başka

bölgelerde üretilen şarapları butik Gökçeada şarabı olarak satışa sunulması tehlikesi.

Butik zeytinyağına olan talebin artması ve bu talebi karşılayacak üretimin adada yapılamaması durumunda,

başka bölgelerde üretilecek zeytinyağlarının butik Gökçeada zeytinyağı olarak satışa sunulması tehlikesi.

Sonuç ve Öneriler

Turizm, tarım ve hayvancılık dışında pek fazla geçim kaynağı olmayan ada ekonomilerinde, kitle turizm

faaliyetleri ile gelişmek, dünya kitle turizm pastasından pay almak her geçen yıl zorlaşmaktadır. Bu nedenle

adalar, sahip oldukları zengin tarihi, arkeolojik, doğal ve kültürel değerleri kullanarak turistik ürün

çeşitlendirmesine gitmelidirler. Bu çalışmada Gökçeada’da alternatif bir turizm çeşidi olan butik turizmin

gelişmesi için öncelikle adadanın güçlü güçlü ve zayıf yönleri SWOT anlizi ile ortaya çıkarılmıştır. Daha

sonra adanın dünya turizm pazarından pay alabilmesi ve küresel rekabette ayakta kalabilmesi için önündeki

fırsatlar ve çevresindeki tehditler de yine ayni analiz yöntemiyle tespit edilmiştir.

Araştırma sonuçlarına göre adanın en güçlü yönleri; adanın çok eski bir yerleşim yeri olması, zengin tarihi ve

kültürel birikime sahipolması, doğal güzellikleri ve Türkiyenin en çok turist alan bölgelerinden Ege

bölgesinde yeralaması en güçlü yönleri olarak ön plana çıkmaktadır.
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Adanın en zayıf yönleri; Adanın yeterince tanınmaması, kitle turizm konseptiyle gelişmeye çalışması ve

adaya gelecek turistler hızmet verecek yeterli alışveriş ve eğlence yerlerinin olmamasıdır.

Adanın en önemli fırsatları; adanın turizm gelişmesinin başında olması nedeniyle butik turizme kolay

yönlendirilme imkanı ve adadanın teşvik kapsamında olması yatırımcılar için önemli fırsatlar sayılabilir.

Adanın en önemli tehditleri; Gökçeada’nın etrafındaki komşu adaların da butik konsepte hızlı gelişme

ihtimalinin olması. Adanın doğal güzelliklerinin yapılaşma ve aşırı turist baskısıyla yok edilme tehlikesi. Çok

fazla butik turizm yatırımcısı çekmesi durumunda adadaki arazi ve emlak fiyatlarının aşırı artma tehlikesi

olarak özetlenebilir.

Sonuç olarak Gökçeada, butik turizm potansiyeli yüksek olan bir adadır. Ada halkının ve yatırımcıların

adanın butik turizm konusundaki güçlü yönlerini ve fırsatlarını kullanarak adada yapılan turizmi

geliştirmeleri gerekmektedir. Ayrıca adanın zayıf yönlerini güçlendirerek etrafındaki tehditleri de azaltmaları

gerekmektedir.
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Özet

Internet birçok sektör tarafından pazarlama ve iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. Internet, küçük otel

işletmelerinin uluslararası pazarlarda kendini gösterebilmesini sağlamakta, zincir ve büyük otel isletmeleriyle

rekabet edebilme şansı tanımaktadır. Butik oteller kendine özgü tasarımları ve hizmet kaliteleri bakımından

diğer otel işletmelerinden farklılık göstermekte ve genellikle eğitim düzeyi yüksek, kültürlü kişiler tarafından

tercih edilmektedir. Eğitim düzeyi yüksek ve kültürlü kişilerin Internet kullanma oranlarının yüksek olması

varsayımından yola çıkarak bu çalışmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan işletme belgeli

tesisler listesinde butik otel sınıfında yer alan 42 işletmeden 39’unun web sitelerine ulaşılmış ve bu siteler

pazarlama iletişimi açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnternet, Butik Otel, Web Sayfası, Pazarlama İletişimi

Giriş

Turizm kriz dönemleri hariç sürekli gelişim gösteren ve hızlı büyüyen ender sektörlerden biridir. Turizm

sektörü içerisinde yer alan işletmeler birbirleriyle rekabet içerisinde bulunmakta ve ayakta kalma mücadelesi

vermektedirler. Turizm sektöründe yer alan konaklama işletmeleri, rekabetin giderek arttığı bir ortamda

varlıklarını sürdürebilmeleri için mevcut ve potansiyel tüketicilere sundukları ürün ve hizmetleri etkin ve

sürekli bir biçimde tanıtmak zorundadırlar. Turizm sektörü emek yoğun bir sektör olmasından ve

ürettiklerinin soyut özelliklere de sahip olması dolayısıyla diğer sektörlere göre tanıtım ve pazarlama

çalışmalarında müşterilere ulaşırken zorluk çekebilmektedirler. Otel işletmelerinin bu faaliyetlerini

gerçekleştirmesinde Internet, etkili bir araç olarak kullanılabilmelidir. Internet kitle iletişim aracı olmanın

yanı sıra otel işletmelerinin pazarlama faaliyetlerine yeni olanaklar sunmaktadır. Özellikle butik otel

işletmeleri gibi küçük işletmelerin, pazarlama faaliyetlerine büyük harcamalar yapan büyük otel

işletmeleriyle rekabet edebilmeleri için Interneti dolayısıyla web sitelerini iyi bir pazarlama ve tanıtım aracı

olarak kullanmaları gerekir. Buradan yola çıkarak bu çalışmanın amacı Türkiyedeki otel web sayfalarının

pazarlama iletişimi karması (reklam, halkla ilişkiler, promosyon, doğrudan pazarlama, kişisel satış) açısından

etkinliklerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın kapsamını Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşletmesi

Belgeli Tesisler (31.08.2011 tarihi itibariyle güncellenen) listesinde 43 butik otel işletmesi oluşturmaktadır.

Türkiye’de faaliyet gösteren otel işletmelerinin web sayfalarını inceleyen çalışmalar bulunmasına rağmen

küçük ölçekli otel işletmelerinin web sayfalarını değerlendiren bir çalışma olmamasıyla da bu çalışma otel

işletmecileri açısından önemli bir veri kaynağı olacaktır.

Literatür taraması

Turizm sektörünün emek yoğun özelliği, bu sektörde faaliyette bulunan işletmelerin, müşterilerle ilişkilerinde

başarı sağlayabilmeleri için; kapsamlı, düzenli ve sistemli bir iletişim ağının oluşturulmasını ve bu süreçte
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kullanacakları iletişim araçlarının da çağın gereklerine göre yenilemelerini gerekli kılmaktadır (Küçükaslan

vd., 2009). Pazarlama iletişimi mal ve hizmetlerin tüketiciler tarafından fark edilip satın alınmasına ve satış

sonrası tüketici memnuniyetinin sağlanmasına kadar olan süreçtir (Erciş, 2010).

Pazarlama iletişimi karması temel olarak reklam, halkla ilişkileri, propaganda, doğrudan pazarlama, satış

promosyonu ve kişisel satış elemanlarından oluşmaktadır. Günümüzde pazarlama iletişimi işletmeler ve

tüketiciler arasında etkileşimsel bir şekilde gerçekleşmektedir (Kotler, 2000). Pazarlamada etkileşimsel

iletişim kurmak için kullanılan en önemli araçlardan biri de internettir.

Internet, dünya çapında bilgi kaynaklarından oluşmuş bir gruba verilen addır. Internet, geri bildirim ve

karşılıklı etkileşim mekanizmalarını kullanarak, bireyselleştirilmiş bilgilerin bazı kişiler arası iletişim

olanakları ile daha geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlayan kitle iletişim aracı özelliğini taşımaktadır

(Mammadov, 2009). Ağdaki en büyük devrim, www site ve sayfalarının tasarlanmasıdır. Web site ve

sayfaları bir bilgisayar programı gibidir; ama birçok özellikleriyle de onlardan farklıdır (Ergün, 2008). World

Wide Web’in en çekici yönü ise yazı, grafik, müzik, animasyon, ve film gibi birbirinden farklı verilerin

aktarılmasını sağlayan bir sistem olmasıdır (Gralla, 1998).

Dünyada elektronik ticaretin en yaygın olduğu sektörler arasında; bilişim ve elektronik, telekomünikasyon,

finans, perakendecilik, enerji ve turizm yer almaktadır (Ölçer ve Özyılmaz, 2007). Özellikle Internet

üzerinden pazarlama, görünmeyen ürün ve hizmetleriyle turizm sektörü için çok uygundur. Dünya çapında

seyahatlerin hızlı artışıyla bölgeler arasında rekabet artmaktadır. Dolayısıyla turizm işletmeleri için Internetin

önemi artmakta ve işletmeler pazarlama konusunda Internet ile ilgili yeni fikir ve stratejiler geliştirmektedir

(Benkendorff ve Black, 2000).

Internet sayesinde otellerin müşterileri ile doğrudan bağlantı kurmaları mümkün olabilmektedir. Internet

vasıtasıyla müşteriler şartlarına göre rezervasyon talebinde bulunabilmekte ve oteller kendi rezervasyon

durumlarına bakarak cevabı müşteriye Internet üzerinden iletebilmektedir (Kozak ve Çuhadar, 2002).

Internet üzerinden rezervasyon sistemi otelcileri 7/24 saat oda satışı imkanı sunmakta ve telefonla oda

dağıtımı yapmaktan daha az maliyetlidir. Bir bakıma bu durum otomatik şekilde aynı personel tarafından

desteklenen self servis niteliğindedir (Stringam ve Gerdes, 2010).

Anckar ve Walden’e (2001, 249) göre Internetin küçük otel işletmelerine sunduğu fırsatlar şunlardır;

Diğer otel işletmeleriyle küresel pazarlarda rekabet edebilme ve kendini sunma,

Kendi ürün ve hizmetlerini aracılardan bağımsız olarak sunma ve promosyonlar yapma,

Dünya üzerinde tüm müşterilere uygun fiyatlarla 24 saat hizmet verme,

Müşterilere herhangi bir uzaklıktan rezervasyon yapabilme ve gidecekleri yerleri görme seçimi sunma ve,

Otomatik iş süreçleridir.

Murphy vd. (1996) yirmisi zincir işletme olan otuz altı otel işletmesinin web sitelerini analiz etmiştir. Zincir

otel işletmelerinin web siteleri, bağımsız işletmelere göre daha fazla özellik içerdiği sonucu çıkmıştır.

Gilbert ve diğerleri (1999) yaptıkları çalışmada web sitelerinin ilişkisel pazarlamada iletişim aracı olarak

kullanılmasını değerlendirmişlerdir. Bilgi toplamak için 143 zincir işletmesinin web sitelerini incelenmiş ve

otellerin pazarlama müdürleriyle mülakat yapılmıştır. Web sitelerinde olması gereken özellikler elektronik

broşür, şirket bilgileri, otellerin coğrafi dağılımı ile ilgili bilgiler, seyahat için gerekli bilgiler, sanal gezinti,

promosyonlar ve yabancı dil seçenekleri olarak belirlenmiştir.

Salisbury ve diğerleri (2001) kişilerin Internet üzerinden alışveriş yapma eğilimlerini tespit etmeye

çalışmışlardır. Araştırma sonucunda kolay novigasyonun ve kullanışlı bilginin önemli olduğun fakat web

güvenliğinin satın alma eğilimini direk olarak etkilediği ortaya çıkmıştır.

Chu (2001) yaptığı çalışmada, yirmi ikisi Çinli, on dördü Kafkasyalı olmak web üzerinden online alışveriş

için bir odak grubu oluşturmuştur. Kullanıcılar web sitelerinin anlaşılır bilgi, etkileşimli ve çekici olması

gerektiğini belirtmişlerdir. Kullanıcılar, web sitesinde en çok gidilecek yer veya seyahat ile ilişkili bilgileri ve

fiyat bilgisini görmek istemektedirler.

Karamustafa vd. (2002) Türkiye’de konakla işletmelerinin web sitelerini incelemişler ve bu sitelerin durağan

özellik taşıdığını, genellikle tanıtım amaçlı kullanıldığını belirtmişlerdir.
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Chung ve Law (2003) Hong Kong’taki otellerin web sitelerinin performansını ölçmek için yaptıkları

çalışmada, otellerin web sitelerinin en iyi olduğu faktör rezervasyon bilgilerinin ve en kötü oldukları faktör

çevre hakkındaki bilgilerin yetersiz olduğu sonucudur.

Scharl ve diğerleri (2003) yaptıkları çalışmada küçük otel işletmelerinin web sitelerini etkin

kullanamadıklarını, fakat iyi bir web sitesiyle bu otellerin pazarlama konusunda, diğer işletmelerle rekabet

edebilecek fırsatlar elde edeceklerini belirtmişlerdir.

Baloğlu ve Pekcan (2006) yaptıkları çalışmayla Türkiye’deki konaklama işletmelerinin web sitelerini etkin

bir pazarlama aracı olarak kullanamadıkları sonucuna varmışlardır.

Wu’nun (2008) yaptığı çalışmada, otel web sitelerinin % 96’sında online rezervasyon özelliği varken, online

ödeme özelliği otellerin sadece % 25’nde var olduğu görülmüştür. Oteller web sitelerini genellikle adres,

telefon, fax gibi iletişim bilgilerini vermek ve oda-otel resimlerini sergilemek için kullandıkları tespit

edilmiştir.

Yaylı ve Bayram (2009) Türkiye’de faaliyet gösteren 136 dört yıldızlı ve 150 beş yıldızlı otel işletmelerinin

web sitelerini incelemişlerdir. Araştırmanın sonuçları, otel işletmelerinin web sitelerinin büyük

çoğunluğunun bilgi sağlayıcı özellikler taşıdığı ve otel işletmelerinin hizmetlerini somutlaştırmak için otel ve

oda resimleri kullandığı ortaya çıkmıştır.

Yöntem

Bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak Nothnagel’in (2006) Güney Afrika’daki turizm işletmelerinin web

sayfalarını içerik analizi yöntemiyle değerlendirdiği ölçek kullanılmıştır. İçerik analizi özellikle kitle iletişim

araçlarını analiz etmeye uygun, seçici, sınıflandırıcı ve nicelleştirici bir yöntemdir(Gökçe, 2006, 19). İçerik

analizi, iletişimin görünen içeriğinin nesnel, sistematik ve nicel yollardan betimlenmesidir(Bilgin, 2006).

Ölçekte 5 ana başlık (reklam, satış promosyonu, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, kişisel satış) altında

toplam 30 soru vardır ve butik otel web sayfaları bu sorulara göre değerlendirilmiştir. Bakanlar Kurulu’nca

10/5/2005 tarihinde kararlaştırılan ve 21.06.2005 tarihli 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan

Yönetmelik’e göre butik oteller, yapısal özelliği, mimari tasarımı, tefriş, dekorasyon ve kullanılan malzemesi

yönünden özgünlük arz eden, işletme ve servis yönünden üstün standart ve yüksek kalitede, deneyimli veya

konusunda eğitimli personel ile kişiye özel hizmet verilen ve en az on odalı otellerdir

(www.rega.basbakanlik.gov.tr). Araştırma verileri Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşletmesi Belgeli

Tesisler (31.08.2011 tarihi itibariyle güncellenen) listesinde butik otel kapsamına giren işletmelerden elde

edilmiştir. Toplanan veriler Microsoft Office Excel 2007’de analiz edilmiştir. Analiz sonucunda ortaya çıkan

frekans ve yüzdesel dağılımlarla, araştırmaya konu olan butik otel web sayfalarının pazarlama iletişimi

tekniklerini ne kadar etkin kullandıkları ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Bulgular ve Sonuç

Bakanlığın listesinde yer alan 43 butik işletmesinden 39’unun web sayfalarına ulaşılmış ve 4 işletmenin web

sayfasının olmadığı tespit edilmiştir. Aşağıda 39 butik işletmesinin web sayfaları ile ilgili veriler yer

almaktadır.

Tablo 1. Reklam

Var Yüzde Yok Yüzde Toplam Yüzde

Diğer Sayfalarla Bağlantı 24 61,5 15 28,5 39 100

Toplam Ortalama 24 61,5 15 28,5 39 100

Değerlendirilen işletmelerin 24’ünde (% 61.50) diğer sayfalarla bağlantı yapılabildiği tespit edilmiştir. Diğer

sayfalarla bağlantı ile başka hizmet ve ürünleri ifade eden web siteleri kastedilmektedir.
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Tablo 2. Satış Promosyonu

Özellikler Var Yüzde Yok Yüzde Toplam Yüzde

Bedava Hizmet Ve İmkanlar 12 30.8 27 69.2 39 100

Kupon, İndirim Ve Diğer Teklifler 18 46.2 21 53.8 39 100

Sadakat Programına Bağlantı 9 23.1 30 76.9 39 100

Bir Şeyler Kazanma 2 5.1 37 94,9 39 100

Online Oyunlar - - 39 100 39 100

Toplam Ortalama 8,2 21,04 30,8 78,96 39 100

Butik otel işletmelerinin % 30.8’inin bedava hizmet ve imkanlar sundukları, % 46.2’sinin kupon, indirim vb.

teklifler sundukları, % 23.1’inin sadakat programı oluşturduğunun ve sadece % 5’inin web sayfalarında bir

şey kazanma imkanı sunduğu görülmektedir. Kişilerin işletme web sayfalarında daha uzun süre kalması ve

onlara sitede gezinirken eğlenme imkanı sunması açısından web sitelerinde yer alan online oyunlar butik otel

web sayfalarının hiçbirinde yer almamaktadır. Bu özelliğin web sayfalarında yer almaması butik otel

işletmeleri için bir eksik olarak değerlendirilmeyebilinir. Ancak satış ve promosyon kategorisi sadece ilk 3

özellik açısından değerlendirildiğinde işletme web sayfalarında yer alma durumları %33.36’dır.

Tablo 3. Halkla İlişkiler

Özellikler Var Yüzde Yok Yüzde Toplam Yüzde

SSS Bölümü 4 10.3 35 89.7 39 100

Basın Merkezi 17 43.6 22 56.4 39 100

Basın Bültenleri 17 43.6 22 56.4 39 100

Fotoğraf Galerisi 38 97.4 1 2.6 39 100

Elektronik Bülten Kaydı 23 59.0 16 41.0 39 100

Misafir Görüşleri / ÇevrimiçiZiyaretçi Defteri
15 38.5 24 61.5 39 100

Web Sayfasını Arkadaşına Öner 1 2.6 38 97.4 39 100

Elektronik Posta Kartı Gönderme 28 71.8 11 28.2 39 100

Toplam Ortalama 17,8 45,85 21.2 54.15 39 100

İşletme web sayfalarının % 10’unda sıkça sorulan sorular bölümü yer almaktadır. İşletmelerin web

sayfalarında bu özelliğe yer vermemelerinin sebebi müşterilerin sorabilecekleri soruların cevaplarının web

sayfalarında yer aldığı varsayımı olabilir. Web sayfalarında basın merkezleri ve basın bültenleri bulunan

işletme sayısı 17’dir. İşletmelerin web sayfalarının % 94.4’ünde işletme ile ilgili fotoğraf albümü yer

almaktadır ve sadece bir işletmede fotoğraf albümü bulunmamaktadır. İşletme ile ilgili haber, gelişme ve

kampanyalar ile ilgili kişileri bilgilendirmek amacıyla oluşturulan elektronik bülten kaydı işletme web

sayfalarının % 59’unda bulunmaktadır. Özellikle bir otele ilk defa gidecekler için önemli referans oluşturan

ve kişilerin bilgi sahibi olmasını sağlayan misafir görüşleri/çevrimiçi ziyaretçi defteri özelliği işletme web

sayfalarının sadece % 38.50’sinde yer almaktadır. Birçok işletme türünün web sayfalarında yer alan

arkadaşına tavsiye et özelliği sadece bir butik otel web sayfasında yer almaktadır. Otellerin web sayfalarının

% 71.8’inde e-posta kartı gönderme özelliği bulunmaktadır.
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Tablo 4. Doğrudan Pazarlama

Özellikler Var Yüzde Yok Yüzde Toplam Yüzde

Telefon Numarası 39 100.0 - - 39 100

Faks Numarası 39 100.0 - - 39 100

Fiziki Adres 39 100.0 - - 39 100

Posta Adresi 38 97.4 1 2.6 39 100

E-Mail Linki (Kendi E-Posta Yazılımı) 36 92.3 3 7.7 39 100

Çevrimiçi Yanıt Formu 6 15.4 33 84.6 39 100

Site Haritası 33 84.6 6 15.4 39 100

Arama Dizini 28 71.8 11 28.2 39 100

Sanal Tur 29 74.4 16 25.6 39 100

‘Neler Yeni’ Bölümü 6 15.4 29 84.6 39 100

Etkinlikler Takvimi 12 30.8 27 69.2 39 100

Yerel Hava Durumu Bilgisi 7 17.9 32 82.1 39 100

Yerleşim Yeri Haritası 31 79.5 8 20.5 39 100

Espriler Ve/Veya Karikatürler 1 2.6 38 97.4 39 100

Çoklu Dil Kullanımı 34 87.2 5 12.8 39 100

Toplam Ortalama 25.2 74.70 13.8 35.30 39 100

Telefon, faks ve fiziki adres bilgileri işletmelerin web sayfalarının tamamında yer almaktadır. Posta adresi ise

sadece bir işletme web sayfasında yer almaktadır. İşletme sayfalarında yer alan offline iletişim bilgileri

işletme satışlarına doğrudan etki edebilmektedir. Sanal tur özelliği özellikle oteli denememiş müşterilere

güven verme ve ürünü tanıtma açısından önemli bir özelliktir ve işletme web sayfalarının % 74.4’ünde yer

almaktadır. Müşteri sorularına anında yanıt verebilme açısından önemli olan çevrimiçi yanıt formu sadece

işletmelerin % 15.4’ünde yer almaktadır. Web sitesini rahat dolaşabilme ve web sayfaları arasında

kaybolmamak için hazırlanan site haritaları kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu özellik işletme

web sayfalarının % 84.6’sında yer almaktadır. O yöre veya bölgede yer alan etkinlikleri haber verme

açısından web siteleri değerlendirildiğinde sadece işletmelerin % 30.8’i bunlarla ilgili bilgi vermektedir. Web

sayfalarını biraz daha eğlenceli hale getirmek için web sayfalarına konulan espri ve/veya karikatürler

yalnızca bir otelin web sayfasında yer almaktadır. Yerleşim yeri haritası özelliği işletme sayfalarının %

79.5’inde yer almaktadır. Bu özellik bireysel olarak ilk defa ziyaret edecekler açısından önemli bir yardım

aracıdır. İşletme web sayfalarındaki çoklu dil özelliği 34 butik otelde yani işletme web sayfalarının %

87.4’ünde bulunaktadır.
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Tabo 5. Kişisel Satış

Özellikler Var Yüzde Yok Yüzde Toplam Yüzde

Çevrimiçi Satınalma 21 53.8 18 46.2 39 100

Toplam 21 53.8 18 46.2 39 100

Butik otel web sitelerinin birçoğunda rezervasyon formu bulunmasına rağmen işletmelerin web sayfalarının

yalnızca % 53.8’inde çevrimiçi satınalma özelliği bulunmaktadır. Bu oran önemli bir seviyede olmasına

rağmen günümüzde internet üzerinden alışverişlerin gittikçe artması ve butik otel müşterilerinin

özelliklerinden dolayı interneti daha çok kullandıkları varsayımından dolayı bu oranın daha da artması

gerekmektedir.

Tablo 6. Pazarlama İletişimi Karması

Var Yüzde Yok Yüzde Toplam Yüzde

Reklam 24 61,5 15 28,5

Satış Promosyonu 8,2 21,04 30,8 78,96

Halkla İlişkiler 17,8 45,85 21.2 54.15

Doğrudan Pazarlama 25.2 74.70 13.8 35.30

Kişisel Satış 21 53.8 18 46.2

Toplam 19,24 49,3 19,76 50.7 39 100

Butik otel web siteleri pazarlama iletişimi açısından değerlendirildiğinde reklam özelliği işletme web

sitelerinin % 61.5’inde, satış promosyonu özellikleri % 21’inde, halkla ilişkilerle ilgili özellikler % 17.8’inde,

doğrudan pazarlama ile ilgili özellikler % 74.7’sinde ve kişisel satış % 53.8’inde yer almaktadır. Toplam

ortalama açısından butik otel web sayfalarında yer alan pazarlama iletişimi karması elemanları

değerlendirildiğinde işletmelerde yer alan özellik oranı % 49’3 olduğu görülmektedir.

Bu çalışmanın sonuçları, daha önce konaklama tesislerinin web sitelerini inceleyen çalışmalarla (Yaylı, 2000;

Karamustafa vd., 2002; Baloğlu ve Pekcan, 2006; Bayram ve Yaylı, 2008; Köroğlu ve Geyik, 2010)

benzerlik göstermektedir ve işletmelerin çoğunun web sitelerini bilgilendirme amaçlı kullandıkları sonucu

çıkmıştır.

Web sayfalarının pazarlama iletişimi karması açısından eklenen özellikler yanında web sayfalarının teknik ve

tasarım açısından da profesyonel bir görünüme sahip olması gerekir. Hizmeti somutlaştırma adına web

sayfalarına konulan resim ve videolar kullanıcı açısından bazen problemler oluşturabilmektedir. Köroğlu ve

Geyik (2010) tarafından butik otel web sitelerini değerlendiren çalışmada Türkiye’deki butik otel web

sayfalarının teknik yeterliliği % 75 oranında başarılı bulunmuştur. İşletmeler web sayfalarına çevrimiçi

iletişim özelliği kazandırmalıdırlar. Bunun yanı sıra yerel hava durumu bilgisi, etkinlikler ile ilgili takvim,

espri, karikatür ve oyun vb. özellikler küçük maliyetlerle işletme sayfalarına yüklenebilir. Bu özellikler

işletmeye müşteri gözünde değer katacaktır ve müşterinin çeşitli sebeplerle web sayfasını tekrar ziyaret

ederek daha uzun kalmasını sağlayabilir. Butik oteller için gereksiz gibi görünen SSS bölümü, kişilerin

aklına gelmeyecek ama öğrenince değerli olan bilgiler işletme sayfasında profesyonelce hazırlanarak

yerleştirilebilinir. İşletme için basında yer alan haberler web sayfasında gösterilerek kurumsal itibar

oluşturulabilinir. Bir diğer önemli konuda işletmelerin çeşitli kampanya, indirim, kupon ve bedava verdikleri

hizmetleri web sayfalarında yayınlamaları gerekmektedir. Sonuç olarak Türkiye’deki butik oteller açısından

pazarlama iletişimi karması elemanları için web sitelerinde yer alan özelliklerin yer alma durumu % 50

civarında bulunmuştur.

Bu çalışma işletme sahiplerine, yöneticilerine ve konuyla ilgilenenlere mevcut durum hakkında fikir verme

amacıyla hazırlanmıştır. Bundan sonraki çalışmada web sayfalarını kullanan müşterilerin ve işletme
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sahibi/yöneticilerin web sayfaları hakkında algı ve beklentilerini değerlendirmeye yönelik olması

öngörülmektedir.
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Adıyaman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu

Özet

Ülkemiz, planlı yatırımlar neticesinde turizm alanında son kırk yılda büyük atılımlar sergilemiştir. İçmeler

beldesi de sözü edilen süreçte gelişme gösteren ve günümüzde özellikle yabancı turistler tarafından sıklıkla

tercih edilen bir destinasyon haline gelmiştir. Bu çalışmada öncelikle bir turistik destinasyon olarak İçmeler

beldesinin toplam konaklama arzı tespit edilmiştir. Daha sonra ise, söz konusu destinasyonu ziyaret eden

turistlerin konakladıkları süre zarfında tercih ettikleri pansiyon türlerinin neler olduğu içerik analizi

vasıtasıyla açıklanmıştır. Elde edilen veriler neticesinde, işletme sayısı bakımından İçmeler beldesinde “apart

otel” olarak adlandırılan küçük işletmelerin turizmin merkezinde yer aldığı görülmüştür. Konukların tercih

ettikleri pansiyon türü olarak ise “Only Bed” konaklama çeşidinin Büyük Britanya ve İrlanda kökenli turistik

yoğunluk sebebiyle apart otellerde öne çıktığı bulgulanmıştır. Diğer yandan apart otellere kıyasla sayı olarak

çok daha az olmasına rağmen tatil köyü ve yıldızlı otellerin ise “All-Inclusive” konaklama alternatifiyle geniş

kitlelere hitap ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Otel İşletmeleri, pansiyon türleri, turistik harcamalar, İçmeler

Giriş

Oteller çok eski çağlardan bu yana insanların konaklama ihtiyaçlarını karşılayan tesislerdir. Özellikle

yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra kişisel gelirlerde meydana gelen artış, teknolojik ilerleme ve

ulaşımda sağlanan büyük gelişme neticesinde, turistik hareketler dünya çapında artış göstermiş ve buna bağlı

olarak otellere yönelik talepte her geçen yıl artmıştır. Değişen tüketici tercihleri ve turist beklentileri

neticesinde günümüzde oteller sadece konaklama hizmeti vermekle kalmayıp, başta yiyecek-içecek olmak

üzere pek çok yan hizmet unsurunu da sağlamaktadırlar. Oteller, birçok alanda harcama gücünü kendilerine

çeken ve ziyaretçiler için daha yüksek harcama eğilimleri yaratan önemli çekim merkezleridir. Ziyaretçilerin

yaptıkları harcamalar ile oteller, bölge ekonomilerine hem doğrudan, hem de ziyaretçilerin harcamalarının

bölgedeki diğer sektörlere sonradan yayılmasıyla, dolaylı olarak katkıda bulunurlar (Medlik,1997:4). Diğer

yandan otel müşterilerinin kaldıkları otellerde tercih ettikleri konaklama türü alternatifleri de hem kişilerin

konakladıkları oteller açısından hem de dış çevre açısından son derece önemlidir, çünkü turistik harcamaların

düzeyi kişilerin tercih ettikleri tatil alternatifi ve konakladıkları oteller ile yakından ilgilidir.

Bu çalışmanın öncelikli amacı bir turistik destinasyon olarak İçmeler beldesini tanıtmak ve bilinilirliğine

katkıda bulunmaktır. Sonrasında ise otel işletmelerinde kalan misafirlerin konaklama türü alternatiflerinden

hangilerini tercih ettiklerini Marmaris ilçesi, İçmeler beldesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren otel

işletmeleri perspektifinden değerlendirmek ve söz konusu destinasyonda yer alan otel işletmelerini içerik

analizi yolu ile tespit etmektir. Ayrıca bilimsel yazın kapsamında İçmeler beldesine yönelik benzer bir

araştırmanın yapılmamış olması konunun detaylı bir şekilde çalışılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.
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Genel Olarak Türk Turizmi

Dünyada turizm olayına katılan kişilerin sayısı ve turizmden elde edilen gelir miktarı her geçen yıl artış

göstermektedir. Yeni turistik destinasyonların ortaya çıkışı, turistik ürünlerdeki çeşitlenmeler, tüketicilerin

turizme olan yoğun talepleri gibi etkenler, ülkeler ve bölgeler arasında büyük ölçekli rekabetler

yaratmaktadır. Söz konusu rekabet şartları içerisinde yer alan ülkelerden birisi de Türkiye’dir. Ülkemiz,

özellikle 1982 yılında yürürlüğe giren Turizmi Teşvik Kanunu ve sonrasında devam eden planlı yatırımlar

neticesinde, tatil turizmine dayalı olarak gerçekleştirilmeye başlanan büyük ölçekli konaklama tesisleri

projeleriyle birlikte hızlı bir gelişim süreci içine girmiştir (Çevirgen ve Üngüren,2009:638). Özellikle

teknolojide meydana gelen gelişmeler ve kişisel gelirin artması sonucu yükselen turizm talebine karşı

ülkemiz, sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri iyi bir şekilde değerlendirebilmiştir. Ayrıca uygun iklim

koşulları ve tatil turizmine yönelik pek çok alternatifler yaratabilme gibi sebeplerle Türkiye geçtiğimiz otuz

yıl içerisinde Dünyanın lider turizm ülkelerinden biri haline gelmeyi başarmıştır.

Günümüzde başta Ege, Akdeniz kıyıları ve İstanbul olmak üzere ülkemizde yüzlerce otel ve tatil köyü dünya

standartlarında hizmet sunmaktadır. Bugün gelinen noktada turizm, ülkemiz ekonomisi için olmazsa olmaz

bir ticari girdi haline gelmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2010 yılı itibari ile ülkemizi

ziyaret eden turist sayısı 33.027.943 kişi ve turizmden elde edilen gelir 20.806.708.000 Dolar seviyesine

ulaşmıştır. Turist başına düşen harcama 630 dolar iken ülke ihracat gelirleri arasında turizmin payı % 18.3

olarak gerçekleşmiştir. Yaklaşık olarak ülke ihracat gelirlerinin 1/5’i turizmden elde edilmektedir. Türk

turizminin geldiği noktayı açıklayan verilerden en önemlisi ise Dünya Turizm Örgütü tarafından açıklanan

2010 yılı istatistiklerinde görülmektedir. Söz konusu istatistiklere göre geçtiğimiz yıl dünyada en çok ziyaret

edilen 10 şehirden iki tanesi ülkemize aittir. Antalya yıllık 9.26 milyon kişi ile 4. İstanbul ise 7.61 milyon

kişi ile 9. sıradadır (http://www.dha.com.tr).

Otel İşletmeleri ve Otel İşletmelerinde Uygulanan Pansiyon Türleri

Oteller, seyahat eden insanların başta konaklama olmak üzere, yeme - içme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını yerine

getirebilmeye yönelik olarak yapılandırılmış; personeli, mimarisi, uygulamaları ve müşterileriyle olan bütün

ilişkileri belli kurallara ve standartlara bağlanmış olan işletmelerdir (Kozak, 2002:2). 1983 yılında çıkartılan

2634 sayılı turizm kanunun 67. maddesine göre ise oteller, temel işlevleri müşterilerinin geceleme

ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında yeme-içme ve eğlence gereksinimleri için yardımcı ve

tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir. Ülkemizde otel işletmeleri, hukuksal

anlamda, Turizm İşletme Belgeli ve Belediye Belgeli olarak iki gruba ayrılır. Turizm işletme Belgeli otel

işletmeleri, Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliğince yıldızlama sistemi ile

sınıflandırılmıştır ve beş yıldızlı, dört yıldızlı, üç yıldızlı, iki yıldızlı ve tek yıldızlı olmak üzere 5 grupta

toplanmıştır (Özdoğan,2007:42). Belediye belgeli otel işletmeleri ise yerel otoriteler tarafından denetimi

yapılan ve ilgili mevzuat kapsamında faaliyet gösteren işletmelerdir.

Oteller 7/24 faaliyet gösteren tesisler oldukları için günümüzde konaklama dışında başta yiyecek-içecek

hizmeti olmak üzere pek çok kültürel ve sosyal aktiviteye de ev sahipliği yapmaktadırlar. Diğer yandan

otellerin yer aldığı coğrafi özellikler, otellerin büyüklüğü, hitap edilen müşteri portföyü ve müşteri tercihleri

gibi pek çok sebepten ötürü günümüzde otel işletmeleri çok farklı konaklama türü alternatifleri geliştirmek

durumunda kalmışlardır. Günümüzde ülkemizde uygulanan konaklama türü (Pansiyon türleri)

alternatiflerinden önde gelenleri aşağıdaki gibidir (Gürkan, 2002: 48).

●O.B: (Only Bed): Sadece yatak ücretini kapsayan konaklama türüdür. Müşteriler sadece yatak ücretini

ödemeyi taahhüt ederler, tüm yiyecek-içecek ve aktiviteler ekstra olarak ücrete tabidir.

●B.B: (Bed and Breakfast): Oda kahvaltı konaklama türüdür. Verilen ücrete, sadece konaklama ve kahvaltı

ücreti dahildir, diğer tüm yiyecek-içecekler ekstradır.

●H.B: (Half Board): Yarım pansiyon konaklama türüdür. Kahvaltı ve bir öğün yemek şeklinde

düzenlenmiş; ancak tercihen akşam yemeğinin öğün olarak seçildiği bir pansiyon şeklidir. Diğer harcamalar

ekstra olarak ücretlendirilir.

●F.B: (Full Board): Tam pansiyon konaklama türüdür. Konaklama yanında kahvaltı, öğlen ve akşam

yemekleri ücrete dahildir. Yemeklerde içilen içki ve meşrubatlar ekstradır.

●Herşey Dahil: (All-Inclusive): Konaklama yanında, kahvaltı, öğlen ve akşam yemekleri ile yemeklerde

içilen yerli içki ve günün her saatinde içilen yerli içki, soğuk ve sıcak alkolsüz içecekler verilen ücrete

dahildir.
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Türkiye turizminde son yıllarda yaşanan turist artışının en önemli sebeplerinden biri "her şey dahil" pansiyon

tipi konaklamaların yapılmasıdır. Esas itibarıyla Türkiye’de 1990'lı yıllarda uygulamaya başlanan ancak son

birkaç yılda hızlı bir gelişim gösteren her şey dahil pansiyon sistemi, bir talep sonucunda değil; İspanya,

Yunanistan ve Portekiz gibi ülkeler ile rekabet etme gücüne ulaşmak için tercih edilmiştir (Gülbahar,

2002:98). Her şey dahil tatil sisteminin Dünya geneline dağılmasında Alman ve İtalyan turizm işletmeleri

büyük rol oynamıştır. TUI, NUR, ITS gibi büyük tur operatörleri kendi işlettikleri Robinson Club, Club

Aldiana, ve Club Calimera tatil köyleri ile İspanya, Türkiye, Yunanistan, İtalya, Avusturya Kenya, Sri Lanka,

Kanarya Adaları, Tunus, Senegal gibi destinasyonlarda her şey dahil sistemini uygulamaya koymuşlardır

(Poon, 1998: 66). Günümüzde ülkeler ve oteller arası rekabet öylesine artmıştır ki; artık oteller her şey dahil

konaklama alternatifini de daha ileri boyuta taşımaya başlamışlardır. Sunulan hizmetlerin kapsamı ile alakalı

olan, farklı her şey dahil konaklama alternatifleri şunlardır (Gürkan, 2002: 49):

●Ultra Herşey Dahil : (U.I): Konaklama yanında, kahvaltı, öğlen ve akşam yemekleri ile yemeklerde ve

günün her saatinde içilen yerli-yabancı içki, sıcak-soğuk alkolsüz içecekler ve bir çeşit aktivite ücretsizdir.

İçecekler snackbar yada ekstra özelliği olan konsept alanlarda ücrete dahildir.

●Mega Herşey Dahil : (M.I): Konaklama yanında, kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği ile gün boyu yerli

yabancı içkiler, soğuk-sıcak alkolsüz içecekler, her türlü yiyecekler ile tesis içindeki tüm aktivitelerin fiyata

dahil olduğu bir pansiyon şeklidir.

●Mega Ultra Herşey Dahil: (M.U.I): Konaklama yanında, kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği ile gün boyu

yerli-yabancı içkiler, soğuk-sıcak alkolsüz içecekler, her türlü yiyecekler ile tesis içindeki tüm aktiviteler ve

otel dışı turların da fiyata dahil olduğu pansiyon şeklidir.

İçmeler Beldesi

İçmeler, Ege Denizi ve Akdeniz’in birleştiği noktada, Anadolu’nun güneybatı ucunda, Türkiye’nin bir

yerleşim merkezini dört taraftan çevreleyen tek milli parkı olan Marmaris Milli Parkı idari sınırları içerisinde

yer alan bir beldedir. İdari olarak Muğla ili, Marmaris ilçesine bağlıdır. Marmaris ilçe merkezine uzaklığı 8

kilometredir. Geniş çam ormanlarının deniz ile buluştuğu noktada yer alan İçmeler; sakinliği, sessizliği ve

korunabilmiş doğal özelliklerinden dolayı bir turizm beldesi olmakla birlikte, son yıllarda kalıcı ikamet etme

düşüncesiyle de oldukça tercih edilen bir yerleşim yeridir. Yerleşim alanları kısıtlı olduğu için arsa ve

daireler de Türkiye ortalamasına göre oldukça değerlidir. Beldenin yerleşik nüfusunun bir bölümünü

İngiltere, Almanya, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinden gelenler oluşturmaktadır. Kış nüfusu yedi bin olan

İçmelerin yaz nüfusu kat kat artmakta ve turizm sezonu içerisinde yirmi beş bin kişiye ulaşmaktadır

(http://www.icmeler.bel.tr/).

Yöntem

Çalışmada yöntem olarak içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi; insanların söyledikleri ve yazdıklarının

açık talimatlara göre kodlanarak nicelleştirilmesi-sayısallaştırılması süreci olarak ifade edilmektedir (Simon

ve Burstein,1985:193). Diğer bir tanıma göre ise, bir nitel araştırma yöntemi olan içerik analizi, bir metindeki

değişkenleri ölçmek amacıyla, sistematik tarafsız ve sayısal olarak yapılan analizdir (Wimmer ve Dominick,

2000:135; Bayram ve Yaylı,2009:359). Robert ve Bouillaget (1995) ise içerik analizini; “çeşitli metinlerin

içeriğini, kendini doğrudan okumaya vermeyen temel öğelerini sınıflandırmak ve yorumlamak amacıyla

yöntemsel, sistematik, objektif ve nicel olarak incelenmesini sağlayan teknik” olarak tanımlamışlardır

(Bilgin, 2006:2). İçerik analizinin öznesi röportajlardan haberlere, televizyon ve radyo programlarından çizgi

filmlere, fotoromanlardan kartpostallara, kişilerarası konuşmalardan reklam mesajlarına, anket

görüşmelerinden grup tartışmalarına, müzik parçalarından afis ve posterlere dek tüm iletişim biçimleri

olabilmektedir. Bu bağlamda içerik analizi, malzemenin salt görünen içeriğini değil, arka planını da inceleme

konusu yapmakta; diğer bir ifadeyle metnin tema ve içeriğini birincil okumayla ele alırken, bağlam dokusunu

da ikincil okumayla incelemektedir (Mayring 2000: 2; Gürel ve Alem,2010:336).

Çalışmanın evrenini Muğla ili, Marmaris ilçesi, İçmeler beldesinde faaliyet gösteren tüm turizm işletme

belgeli ve belediye belgeli konaklama işletmeleri oluşturmaktadır ve çalışma 2011 yaz turizm sezonunda

gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında öncelikle, İçmeler belediyesi ile görüşülerek belde sınırları

içerisinde faaliyet gösteren tüm konaklama işletmeleri ile ilgili bilgiler tedarik edilmiştir. Daha sonraki

aşamada ise elde edilen bilgiler güncellenmiştir. Faaliyetine son veren ve isim değişikliğine giden işletmeler

var olan listelerden çıkarılmış, 2011 yılı turizm sezonunda faaliyete başlayan işletmeler listeye dahil

edilmiştir. En son aşamada ise İçmeler beldesinde yer alan tüm konaklama tesisleri ile iletişime geçilmiş ve

her bir işletmenin yetkili yöneticisi ile görüşülerek otel ve uygulanan pansiyon türleri konusunda bilgiler

alınmıştır.
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Bulgular

Otel işletmelerinde uygulanan pansiyon türlerinin neler olduğu ve İçmeler beldesinde faaliyet gösteren otel

işletmelerinin hangi pansiyon türlerini tercih ettiklerinin belirlenmesi amacıyla, ilk etapta İçmeler beldesinde

faaliyet gösteren otel işletmeleri tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen bulgular

tablolar aracılığıyla ayrıntılı olarak aşağıda sunulmuştur. Tablo:1 İçmeler beldesinde yer alan turizm işletme

belgeli otel işletmelerini ve mevcut yatak kapasitelerini göstermektedir.

Tablo:1. İçmeler Belediyesi Sınırlarında Yer Alan Turizm İşletme Belgeli Otel İşletmeleri

Turizm İşletme Belgeli Tesisler Sayı Yatak Kapasitesi

Beş Yıldızlı Otel 4 2866

Dört Yıldızlı Otel 3 962

Üç Yıldızlı Otel 5 1062

İki Yıldızlı Otel 8 680

Apart Otel 4 262

Toplam 24 5832

Tablo incelendiğinde İçmeler beldesinde faaliyet gösteren 24 adet Turizm İşletme Belgeli tesis olduğu

görülmektedir. Söz konusu tesislerin sahip olduğu yatak kapasitesinin ise 5832 olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Toplam 4 adet beş yıldızlı otel sahip olduğu 2866 yatak ile mevcut kapasitenin yaklaşık %50’sine sahiptir. 5

adet üç yıldızlı otel ise toplam 1062 yatak kapasitesi ile ikinci sıradadır. Geriye kalan kapasite ise diğer

işletmeler tarafından paylaşılmaktadır. Söz konusu tabloda göze çarpan özellik yıldızlı otellerin dışında

turizm işletme belgesine sahip dört adet apart otelinde beldede faaliyet göstermesidir. Çalışmada daha önce

belirtildiği üzere, ülkemizde otel işletmeleri turizm işletme belgesi ile kurulabildiği gibi belediye belgeli

olarak ta faaliyette bulunabilmektedirler. İçmelerde yer alan belediye belgeli konaklama işletmeleri

Tablo:2’de görülmektedir.

Tablo:2. İçmeler Belediyesi Sınırlarında Yer Alan Belediye Belgeli Konaklama İşletmeleri

Belediye Belgeli Tesisler Sayı Yatak Kapasitesi

Apart Oteller ve Diğer Konaklama İşletmeleri 130 8959

Pansiyon 10 186

Motel 2 32

Toplam 142 9177

Belediye belgeli konaklama işletmeleri incelendiğinde rakamsal açıdan çok büyük bir oranda apart oteller ve

diğer konaklama tesislerinin öne çıktığı görülmektedir. İçmeler beldesi, sahip olduğu coğrafi özellikler ve

bölgeye gelen turistlerin tercihleri sebebiyle büyük otellerden ziyade daha çok küçük apart tipi işletmelerin

faaliyet gösterdiği bir turistik destinasyon olarak gelişmiştir. Diğer yandan belde sınırları içerisinde 10 adet

pansiyonun toplam 186 yatak kapasitesi ve 2 adet motelin de 32 yatak kapasitesi ile hizmet verdiği sonucuna

ulaşılmıştır. İçmeler beldesinde yer alan 166 tesis toplam 15009 yatak kapasitesi ile turizm hareketi içerisinde

yer almaktadır. Söz konusu tesislerde uygulanan pansiyon türleri ise Tablo.3 üzerinde ayrıntılı olarak

gösterilmektedir.

Tablo:3. İçmeler Beldesinde Faaliyet Gösteren Otellerde Uygulanan Pansiyon Türleri

Pansiyon Tipi İşletme Sayısı Yatak Kapasitesi

Sadece Oda (OB) 108 6289

Oda Kahvaltı (BB) 5 76

Yarım Pansiyon (HB) 3 162

Tam Pansiyon (FB) 2 74

Her şey Dahil (All-In) 48 8408

Toplam 166 15009

İçmeler beldesinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde uygulanan pansiyon türleri incelendiğinde iki

pansiyon türünün ön plana çıktığı görülmektedir. OB olarak adlandırılan ve sadece oda satışına odaklanılan

pansiyon türü açık ara en fazla tercih edilen konaklama alternatifidir. 166 işletmeden 108 tanesi adı geçen

konaklama türünü tercih etmektedir. İkinci sırada ise tüm Türkiye’de en fazla tercih edilen konaklama

alternatifi olarak bilinen (All-In) her şey dahil konaklama alternatifi yer almaktadır. 166 tesisin 48 tanesi her

şey dahil pansiyon türünde hizmet vermektedir. Diğer konaklama alternatifleri ise görece çok daha az tercih

edilmektedir. Oda kahvaltı hizmet veren tesis sayısı beş, yarım pansiyon hizmet veren tesis sayısı üç ve tam
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pansiyon hizmet veren işletme sayısı ise yalnızca ikidir. Tabloda en fazla göze çarpan özellik ise her şey

dahil konaklama hizmeti veren işletmelerin, oda kahvaltı hizmet veren işletme sayısına oranla çok daha az

sayıda olmasına rağmen İçmeler beldesine tatile gelen turistlerin yarısından fazlasına hitap etmesidir. Toplam

15009 yatak kapasitesinin 8404 adeti her şey dahil konaklama hizmeti sunan tesislere aittir. Söz konusu

durumun temel sebebi sayı olarak az olsa da, yatak sayısı fazla olan büyük otel ve tatil köylerinin her şey

dahil konaklama sistemi ile hizmet vermeleridir. Daha öncede belirtildiği üzere İçmelerde faaliyet gösteren

işletmelerin büyük çoğunluğu sadece oda satışına odaklanan (OB) Only Bed pansiyon türünde hizmet veren

işletmelerdir. Adı geçen işletmelerin özellikleri ise tablo:4 üzerinde detaylı olarak gösterilmektedir.

Tablo:4. OB Pansiyon Türü İle Hizmet Veren İşletmelerin Özellikleri

Pansiyon Tipi İşletme Sayısı Yatak Kapasitesi

Apart Otel 93 5921

İki Yıldızlı Otel 2 84

Üç Yıldızlı Otel 1 66

Pansiyon 10 186

Motel 2 32

Toplam 108 6289

Tablo:4 incelendiğinde İçmeler beldesinde (OB) Only Bed tipi konaklama imkânı sağlayan 108 işletmenin

var olduğu görülmektedir. Söz konusu işletmeler arasında ise 93 adet ile apart oteller ön plana çıkmaktadır.

Apart otelleri 10 adet ile pansiyonlar 2’şer adet ile motel ve iki yıldızlı oteller ve bir adet üç yıldızlı otel takip

etmektedir. Çalışmanın önceki bölümlerinde de belirtildiği üzere, İçmeler büyük otel işletmelerinden ziyade

küçük oteller ve konaklama işletmeleri ile öne çıkan bir turistik beldedir. İçmeler beldesinin sahip olduğu

coğrafi özellik bölgede geniş arazilere yayılan turistik işletmelerin kurulmasını imkânsız hale getirmiştir.

Diğer yandan artan turizm talebi neticesinde ortaya çıkan konaklama ihtiyacı ise bölgedeki yerel halkı apart

otelcilik sektörüne itmiştir. Bunun sonucu olarak günümüzde ağırlıklı olarak aile bireyleri tarafından

yönetilen pek çok işletme İçmeler beldesinde faaliyet göstermektedir. Sahip olunan coğrafi özelliklerin yanı

sıra bölgeye yönelik turist talebi de apart otellerin sayısının artmasına etkide bulunmuştur. Tablo:5 İçmeler

beldesinde yer alan işletmelerin müşteri profillerini göstermektedir

Tablo:5 Apart Otellerin Sahip Olduğu Müşteri Profilleri

Anlaşmalı Ülke Anlaşmalı Tesis Sayısı

Büyük Britanya 102

Türkiye 34

İrlanda Cumhuriyeti 32

Hollanda 16

Belçika 12

Almanya 10

İskandinav Ülkeleri 9

Rusya 5

Fransa 4

Romanya 2

Sırbistan 2

Tablo incelendiğinde İçmeler beldesine yönelik turistik talebin, ülkemizde görmeye alışık olduğumuz

manzaranın tam tersi bir özellik taşıdığı görülmektedir. Beldede faaliyet gösteren 166 işletmeden 102 tanesi

Büyük Britanya (İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda) kökenli müşterilere hizmet vermektedir ve adı

geçen ülkeden turist getiren acentalar ile anlaşmalıdır. Son yıllarda artan iç turizm hareketleri İçmeler

beldesinde faaliyet gösteren otel işletmelerini de etkilemiştir. Toplam 34 işletme Türk turist getiren acentalar

ile anlaşmalıdır. Üçüncü sırada ise 32 tesis ile İrlanda kökenli müşterilere hitap eden tesisler gelmektedir.

İrlandalı turistlerin tatil beklentileri Büyük Britanyalı turistler ile örtüştüğü için beldeye yönelik İrlandalı

turist talebi de yüksek düzeydedir. İçmeler beldesine yönelik turistik talep içerisinde diğer Avrupa ülkelerinin

payı oldukça düşük düzeydedir. Hollandalı turist getiren acentalar ile anlaşmalı tesis sayısı 16, Belçikalı turist

getiren acentalar ile anlaşmalı tesis sayısı 12’dir. Ülkemize yönelik turistik talep konusunda lider olan Alman

ve Rus turistlerin İçmelere yönelik talebi ise oldukça düşük düzeydedir. Alman turist getiren acentalar ile

anlaşmalı tesis sayısı 10 iken Rus kökenli müşteri getiren acentalar ile anlaşmalı tesis sayısı yalnızca 5 olarak

tespit edilmiştir.
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Tartışma ve Sonuç

Yaşadığımız yüzyıl turizm hareketleri açısından son derece önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir.

Turizm, ülke ekonomilerine olan pozitif katkısının yanı sıra insan ilişkilerini artırıcı özelliğiyle de son derece

önemli bir sektördür. Turizm sektörünün dünya çapında gelişmesiyle paralel olarak ülkemizde de turizmin

önemi her geçen yıl artmaktadır. Söz konusu gelişmeler, insanları, doğayı ve turistik destinasyonları

yakından etkilemektedir. Yıllar içerisinde ülkemize yönelik artan turistik talebin etkilediği destinasyonlardan

birisi de İçmeler beldesidir. 30 yıl önce çam ormanları içerisinde yer alan küçük bir balıkçı köyü olan

İçmeler, günümüzde sahip olduğu on beşbini aşkın yatak kapasitesi ile önemli bir turistik destinasyon haline

gelmiştir.

Ülkemiz açısından turizmin gelişimi incelendiğinde kitle turizmiyle bağlantılı olarak tatil turizminin ön plana

çıktığı ve turistik talebin yaz aylarında yoğunlaştığı bilinmektedir. Söz konusu turistik talebi oluşturan

lokomotif ise başta Almanya ve Rusya olmak üzere Avrupa ülkeleridir. Ayrıca herkesin kabul edeceği başka

bir gerçekte turistik talebin en büyük yüzdesini oluşturan Alman ve Rus turistlerin her şey dahil konaklama

alternatifini tercih ettikleridir. Ancak bu çalışmada yapılan araştırmalar ve içerik analizi neticesinde İçmeler

beldesinde “OB” Only Bed olarak adlandırılan sadece yatak ücretinin ödendiği ve geriye kalan her şeyin

ekstra ücrete tabi olduğu pansiyon türünün ön plana çıktığı ve turistik talebin ağırlıklı olarak Büyük Britanya

ve İrlanda kökenli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İçmeler beldesinde “OB” pansiyon türünün gelişmesinin temel nedeni müşterilerin bu yönlü talepleridir.

Büyük Britanya kökenli müşteriler genel olarak ailecek aynı ortamı paylaşabilecekleri informal bir

etkileşimin olduğu küçük tesisleri tercih etmektedirler. Ayrıca tek bir yere bağlı kalarak yiyecek-içecek

hizmeti almaktansa farklı tatları denemek amacıyla otellerin dışarısında yer alan restoranlara da ilgi

göstermektedirler. Söz konusu beklentilerden ötürü İçmelerde apart otel ve restoranların sayısı her geçen yıl

artış göstermiştir. 2011 yaz turizm sezonunda beldede 93 apart otel faaliyet gösterirken konaklama

işletmelerinden bağımsız faaliyet gösteren restoran sayısı ise 102 olarak tespit edilmiştir. Diğer yandan

İçmelerde yer alan az sayıda büyük otel ve tatil köyleri beldenin toplam yatak kapasitesinin yarıdan fazlasına

sahiptir ve bu işletmeler Türk turizmi ile paralel özellik sergilemektedirler. Büyük işletmeler genel olarak

Büyük Britanya dışında kalan Avrupa ülkelerinden gelen turistleri “All-In” Her Şey Dahil konaklama

alternatifi ile ağırlamaktadır.

İçmeler beldesi yerli turistler açısından değerlendirildiğinde ise; tatillerini acentalar vasıtası ile organize eden

Türk turistlerin büyük otel ya da tatil köylerinde her şey dahil pansiyon türünü tercih ettikleri sonucuna

ulaşılmıştır. Apart otellerin ise yerli turist getiren acentalar ile anlaşma yoluna gitmeyi tercih etmedikleri ve

yerli turistleri kapı müşterisi olarak kabul ettikleri görülmüştür. Söz konusu durumun temel sebebi kapı

müşterisi olarak gelen yerli turistlere odaların acenta fiyatlarına kıyasla çok daha pahalı satılabilmesidir.

Ülkemizde turizm mevzuatı konusunda geçmiş yıllara oranla pek çok ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen

günümüzde hala pek çok karmaşa mevcuttur. Özellikle “Turizm İşletme Belgeli” ve “Belediye Belgeli”

turistik tesis ayrımı bahsedilen durumun en önemli örneğidir. Farklı standardizasyonlar ve şartnameler

tesislerin donanımını ve kalitesini etkilemektedir. Diğer yandan çalışma sırasında kanuni boşlukların büyük

ya da küçük ayırt etmeksizin tüm işletmeler tarafından çok iyi değerlendirildiği gözlemlenmiştir. İçmeler

beldesi sahip olduğu eşsiz doğa sebebiyle yalnızca iki katlı yapılaşmaya açık bir bölgedir. Ancak tüm

işletmelerin “bodrum katı” ve “çatı katı” alternatifleriyle sahip oldukları oda miktarını artırdıkları tespit

edilmiştir. Bu sebeple çalışma içerisinde tesis analizleri oda sayısından ziyade yatak kapasitesi baz alınarak

yapılmıştır.
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Özet

İşyerinde romantizm konusu insani duygulara dayanan, insanların birbirleri ile iletişim içinde olduğu

durumlarda yaşanması doğal bir durumdur. Bireyleri olumlu ya da olumsuz etkilediği gibi, örgütün

çıkarlarını ve kültürünü de etkileyen işyerinde romantizmin ulusal yazında sınırlı sayıda araştırmacı

tarafından ele alındığı tespit edilmiştir. İşyerinde yaşanan romantizmin ortaya çıkış şekillerinin ve bireyler

üzerindeki sonuçlarının turizm işletmelerinde farklılık gösterip göstermediğinin ortaya konmaya

çalışılmasının bu çalışmayı özgün kılan bir faktör olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın temel amacı, turizm

işletmelerinde işyerinde romantizmin bireyler üzerindeki olumlu ve olumsuz sonuçlarını araştırmaktır. Bu

amaçla 20 Haziran 2011-10 Ağustos 2011 tarihleri arasında Facebook’taki Turizmcinin Anıları adlı grubun

ulaşılabilen 400 üyesine yöneltilen anket formu ile veri toplanmıştır. Veriler, Kruskal Wallis, Mann-Whitney

U ve parametrik olmayan ki kare testleri ile analiz edilmiştir. Diğer çalışmalardan farklı olarak, taraflardan

birinin başka biriyle daha ilişkiye girmesi sonucu çıkan kavga, taraflardan birinin ilişkinin olumsuz

sonuçlanması sonucu mağdur olduğu için yönetime başvurması gibi sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İşyerinde romantizm, romantik ilişki, turizm işletmeleri, facebook.

Giriş

Otel işletmelerinde sunulan ürünün genellikle hizmet olması, tüketimi ile eş zamanlı üretilmesi, müşterilerle

sürekli iletişim içinde olan otel çalışanlarının güleryüzlü olmasını, dış görünüşüne özen göstermesini ve

bakımlı olmasını gerektirmektedir. Böyle bir estetik ve güzellik ortamının, insanoğlunun doğasında var olan

güdüleri tetikleyerek bazı duygusal oluşumları tetiklemesi kaçınılmazdır. Bu durum işyerinde romantizmi

doğuran önemli bir zemin olarak da kabul edilmektedir. Hizmetler sektörünün gelişimine bağlı olarak artan

kadın işgücü sayısı bugünlerde romantik ilişkilerin daha sık yaşanmasına neden olmaktadır.

İlgili alanyazında, işyerinde yaşanan romantizmin bireyleri ve örgütü, örgüt kültürünü ve imajını, verimliliği,

motivasyonu, çalışan moralini, işe bağlılığı doğrudan etkilediğini ortaya koyan birçok araştırma

bulunmaktadır. Söz konusu araştırmalarda çalışanların işyerinde romantizm yaşamasında sevgi ve aşk

güdüsünün, iş güdüsünün, egonun, coğrafi yakınlığın, ortak projede çalışmanın, iyi bir takım olmanın, ortak

kariyer hedeflerinin, küçük örgütlerde çalışmanın, karşıt cinsle çalışmanın, kültürün, işyerinde romantizmin

yasak olmasının ve bazı demografik etmenlerin önemli olduğu belirlenmiştir. İşyerinde romantizm yatay ve

dikey (hiyerarşik) olarak ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalarda örgüt dışında yer alan fakat

örgütün çevresinde olan tedarikçiler, rakipler, müşteriler ile yaşanan romantizmin de işyerinde romantizm

kapsamında değerlendirildiği görülmektedir.

İşyerinde romantizm olgusu üzerine ilk araştırma Quinn (1977) tarafından yapılmıştır. Bu tarihten itibaren

bilimsel olarak araştırılan işyerinde romantizm konusu Türkiye’de Ömüriş ve Ehtiyar (2008)’ın

çalışmalarıyla başlamış, sonraki yıllarda da bazı çalışmalarla (Günlü, 2010) devam etmiştir. İnsan

doğasından kaynaklanan ve günümüz yöneticilerinin göz ardı etmemesi gereken bu olgunun bilimsel bir

bakış açısı ile incelenmesi, ilgili alana katkı yanında, işyerlerinin kurumsallaşma çabalarına da katkı da

bulunacaktır. Bu bağlamda gerçekleştirilecek bu araştırma sonuçlarının otel yöneticilerine önemli ipuçları

vermesi beklenmektedir. Çalışma bir sosyal paylaşım sitesi olan Facebook’taki Turizmcinin Anıları

sayfasının üyeleri ile gerçekleştirilmiştir.
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Literatür Taraması

İşyerinde romantizm kavramına dair ilk çalışmayı yürüten Quinn (1977)’ye göre işyerinde romantizm “aynı

örgütte çalışan iki kişinin arasında olan ve üçüncü taraflar tarafından cinsel yakınlık olarak algılanan

ilişkidir”. Araştırmacıya göre işyerinde romantizmin gerçekleşmesi için üçüncü kişiler tarafından ilişkiye dair

bir algı olması gerekmektedir. Mainiero (1986), işyerinde romantizmi aynı örgütte bulunan iki bireyin

birbirlerine karşı fiziksel çekim hissetmeleri ve arzu duymalarıyla birlikte cinsellik veya fiziksel yakınlığın

ortaya çıktığı ilişki” olarak tanımlamıştır. Roy (1974), işyerinde romantizmi “aynı örgüt içerisinde çalışan iki

kişi arasında karşılıklı cinsel çekime dayanan heteroseksüel ilişki” olarak tanımlamıştır. İki kişinin

birbirlerine karşı olan çekimlerini dile getirmeleri, bunu takiben duygularına bağlı olarak gerek flört etme

gerekse yakınlaşma şeklinde fiziksel olarak bir araya gelmeleri işyerinde romantik ilişkinin doğması

anlamına gelmektedir (Pierce, Byrne ve Aguinis, 1996). Bir işyerindeki iki çalışan, karşılıklı çekimlerini

birbirlerine açıkça söylediklerinde ve flört ya da herhangi bir yakın ilişki şeklinde romantik duygularını

fiziksel olarak ifade ettiklerinde bu tür bir yakınlaşma işyeri romantizmi olarak nitelendirilebilmektedir

(Ömüriş ve Ehtiyar, 2008). İşyerinde romantizm, bireyi rahatsız eden ya da cinsel açıdan istismar eden

ilişkiden çok farklı algılanması gereken bir ilişki olarak kabul edilmektedir, çünkü her iki tarafın da karşılıklı

olarak istediği bir ilişkidir (Günlü, 2010).

İşyerinde romantizmin, yatay ve dikey (hiyerarşik) romantizm olmak üzere iki şekilde ortaya çıktığı tespit

edilmiştir. Schaefer ve Tudor (2001)’e göre işyerinde gerçekleşen romantizm, aynı konumda çalışan iki iş

arkadaşı arasında gerçekleşeceği gibi, üst ile ast arasında da ortaya çıkabilmektedir. Yatay romantizm aynı

konumda çalışan iki iş arkadaşı arasında, dikey (hiyerarşik) romantizm ast ile üst arasında ortaya

çıkmaktadır.

Quinn (1977)’ye göre, iş yerinde romantizmin yarattığı en önemli sonuç davranış değişiklikleridir.

Araştırmacı bu değişiklikleri olumlu değişiklikler, yetkinliklerde değişiklikler ve güç değişiklikleri olarak

tanımlamıştır. Olumlu değişiklikler iş arkadaşları ile daha iyi geçinmek, üretken ve kolay geçinilen biri

olmak, iletişimi kuvvetli bir birey olmak; yetkinliklerdeki değişiklikler bazı maliyet hataları yapma,

zamanlama sorunları; güç değişiklikleri ise üst konumda olan erkeğin alt konumda olan kadının yaptığı

hataları görmezden gelmesi şeklinde örneklenmiştir. Gerçekleştirilen çalışmalarda rastlanan ortak nokta ise

kadınların bu ilişkilerden daha fazla zarar gördükleridir (Quinn 1977; Collins, 1983; Anderson ve Hunsaker

1985; Mainiero, 1986).

Quinn (1977) aynı zamanda, işyerinde romantizmin tipolojisini de oluşturmuştur. Aynı çalışmada, işyerinde

romantizme sebep olan nedenler yakınlık, algılanan güdüler, ilişki türleri ve iş-grup özellikleri olarak dört

ana başlık altında toplanmıştır. Yakınlık faktörü altında kişilerin iş ortamında aynı odayı ya da alanı

paylaşması olarak tanımlanabilen coğrafi yakınlık, iş gereksinimlerinden doğan yakınlık ve sık karşılaşmak

gibi geçici yakınlık öncülleri vardır. Algılanan güdüler iş güdüsü, aşk güdüsü ve ego olarak üç faktöre

dayanmaktadır. Örgütlerde alt konumlarda çalışanlar çekicilik faktörünü güç olarak değerlendirmekte, maddi

varlığı ve gücü de çekicilik unsuru olarak görmektedir (Günlü, 2010). Quinn (1977)’ye göre aşk güdüsü ile

işyerinde romantizm yaşayan bireyler kariyerde ilerleme, maddi ödüller, daha rahat iş koşulları gibi

imkânlara sahip olmak isterken, aşk güdüsü ile işyerinde romantizm yaşayan bireyler evlilik yönünde adım

atmak, gerçek aşkı bulmak amacına sahiptirler. İlişki türleri eğlence, samimi ve faydacıl olarak

tanımlanmaktadır. Eğlenceli ilişkiye sahip olmak isteyen bireyler heyecanı ön plana çıkarmakta, samimi ilişki

yaşamak isteyen bireyler evlilik yönünde adım atmayı istemekte, faydacıl ilişki yaşamak isteyen erkek

bireyler ego merkezli, kadın bireyler ise iş merkezli hareket etmektedir. İş-grup özellikleri kurallar ve

beklentiler, denetim yakınlığı, bireylerarası ilişki yakınlığı ve işin önem derecesi faktörlerinden oluşmaktadır.

Dillard, Hale ve Segrin (1994)’e göre ise bireyler aynı anda birden çok güdü ile işyerinde romantik ilişkiye

girebilmektedirler. Taraflardan biri aşk güdüsü ile ilişkiye başlarken karşı taraf iş güdüsü ile

başlayabilmektedir. Bu durumun ilişki süresinde ya da sonunda işyerinde çatışmaya ve gerginliğe yol

açabileceği, verimliliği düşürebileceği söylenebilir. Günlü (2010)’a göre, bireyler ilişkiye başlama sebebinin

ya da sebeplerinin varlığına rağmen, ilişkiye başlamama kararı alabilmektedirler. Bu durumda, bu sebep ya

da sebeplerin dışında bireylerin kararları da önem teşkil etmektedir.

Riskler de bireylerin romantik ilişkiye başlama kararlarını etkilemektedir (Günlü, 2010). İşyerindeki

başarının özel hayata bağlı olması, evliliğin bozulması, boşanma, aile içi çatışma, iş yerinde dışlanma gibi

etkenler bireyler tarafından risk olarak algılanmakta ve bu koşullar etkisinde kalıp işyerinde romantik ilişkiye

girmemek tercih edilebilmektedir.
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Anderson ve Hunsaker (1985) işyerinde romantizm yaşamanın iş yerinde stresi ve gerginliği azaltacağı ve

daha eğlenceli bir iş ortamı oluşturacağı için bireyler ve dolaylı olarak örgüt üzerinde olumlu etkiye sahip

olduğunu belirtmişlerdir. Dillard (1987), romantik ilişkiye başlayan bireylerde eğer aşk güdüsü mevcutsa

motivasyonlarının olumlu yönde etkilendiğini, ego ve aşk güdüsü ağır basan bireylerin motivasyonlarında

herhangi bir gelişmenin gözlenmediğini iddia etmiştir. Araştırmacının 1994 yılında Hale ve Segrin ile

yürütmüş olduğu çalışmada bireylerin aynı anda farklı güdülerle ilişkiye girebilecekleri, taraflardan birinin

aşk güdüsü ile hareket ederken diğer tarafın iş güdüsü ile hareket edebileceği belirtilmiştir.

Bireylerin sadece iş yaşantıları değil özel yaşantıları da romantik ilişkiden olumsuz etkilenebilmektedir.

Taraflardan birinin evli olması sonucunda işyerinde yaşanan romantik ilişki yasak aşk olarak nitelendirilip,

işyeri kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle işten çıkarılma gerçekleşebilmektedir (Paul ve Townsend, 1998).

İşten çıkarma, örgütün işyerinde romantizme karşı aldığı önlemlerden biri olarak da değerlendirilebilir.

İlişkinin yönü ve ortaya çıkış şekli kadar ilişkinin evresi de bireyler üzerindeki sonuçları etkilemektedir.

Bireylerin ilişkiye yeni başladıkları dönemde birbirleri ile daha çok görüşebilme ve birlikte iyi bir takım

olabilme isteği ve birbirleri ile daha çok ilgilenmeleri verimliliklerini artıran etkenlerdendir (Pierce, 1995).

Bireylerin performanslarının düşmesi ve sıklıkla yapılan sevgi gösterileri Karl ve Sutton (2000) tarafından

yürütülen araştırmanın sonucunda ortaya çıkan olumsuz sonuçlardandır. Bu noktada bireyler için kariyer riski

gündeme gelmektedir. Yapılan araştırmalar iş güdüsü ile ilişkiye başlayan kadınların daha çok dedikoduya

maruz kaldığını, aşk güdüsü ile ilişkiye başlayan erkeklerin olumlu dedikoduya maruz kaldığını

göstermektedir. Pierce ve Aguinis 2003 yılında yürütmüş oldukları çalışmada işyerinde romantik ilişki

yaşayan bireylerin, yöneticileri ya da örgütün çalışanları tarafından yaşadığı ilişkiye dair olumsuz tepki

almadığı sürece, duygusal olarak bağlılık hissettikleri kişi ile aynı iş yerinde olduklarından ötürü işe

bağlılıklarının ve iş performanslarının artacağını vurgulamışlardır.

Harris ve Ogbonna (2006), hiyerarşik romantizmin yaşandığı işyerinde diğer çalışanlar tarafından

kayırmacılık algısı oluşabileceğini belirtmiştir. Ast konumdaki bireyin daha az çalışmasına rağmen aynı

konumda olduğu diğer çalışanlardan daha fazla maaş alıyor olması, hak etmediği halde terfi etmesi, çalışma

saatlerinin diğer çalışanlara göre daha az olması bu duruma örnek gösterilebilir. Amaral da 2006 yılında

yürütmüş olduğu çalışmasında işyeri romantizminin olumsuz sonuçlarından olan kayırmacılık algısına dikkat

çekmiş, çalışan moralinin düşmesinin tedavisi olmayan bir hastalık gibi olduğunu ve bu durumun örgüt için

tehlike yarattığını belirtmiştir. Mano ve Gabriel (2006), işyerinde yaşanan romantik ilişkinin olumlu

etkilerine rağmen, aşk ve cinselliğin sorun yaratabilmesi, ayrımcılığı artırması, duygusal ve cinsel tacizin

ortaya çıkması gibi risklerden ötürü birçok yönetici ve işveren tarafından onaylanmadığını ortaya

koymuşlardır. İşyerinde romantizmin en olumsuz sonuçlarından olan cinsel taciz birçok araştırmacı

tarafından tespit edilmiştir. Bu riskin ilişkide erkek taraftan çok kadın tarafı etkileyeceği söz konusu olsa da

cinsel tacizin kariyer riskine dönüşeceği Morgan ve Davidson (2008) tarafından ortaya konmuştur. Bazı

örgütlerin çalışanlarına, işe başladıkları sırada yaşanması olası olan romantik ilişki sırasında ya da sonrasında

oluşabilecek cinsel taciz riskini ortadan kaldırmak için, cinsel taciz sözleşmesi imzalattığını Amaral (2006)

ve Clark (2006) çalışmalarında belirtmişlerdir.

İşyerinde yaşanan romantik ilişkinin diğer çalışma arkadaşları tarafından bilinmesiyle birlikte, bu ilişkiden

kendilerinin nasıl etkileneceğini öğrenmek, ilişkiye kendince bir yorum getirmek, çalışanların ilişkideki

konumları hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla diğer çalışanların ilişkiyi derinlemesine incelemek

isteyeceği söylenebilir (Ömüriş ve Ehtiyar, 2008). Aşk güdüsüne sahip bireylerin, örgüt tarafından

ilişkilerinin olumsuz nitelendirilmemesini, dedikodulara maruz kalmamayı istedikleri ve performanslarının

düşmesinden endişelendikleri için motivasyonlarını ve verimliliklerini artırmak için fazla çaba gösterdikleri

söylenmektedir (Ömüriş ve Ehtiyar, 2008). İşyerinde yaşanan romantik ilişkinin, bireyin motivasyonunu,

çalışma isteğini ve işe bağlılığını olumlu etkilediğini ileri süren araştırmalar (Cole, 2009) bulunuyor olsa da,

ilişkinin sonlanmasının ardından tarafların bireysel rolleri ile örgütsel rolleri çatışmakta olduğunu da ortaya

koyan araştırmalar (Günlü, 2010) vardır. İşyerinde romantizmin bireyler üzerindeki olumsuz sonuçları

romantik ilişki sonlandıktan sonra ortaya çıktığı gibi ilişki sırasında da oluşabilmektedir. İlişkinin

sonlanmasının ardından ast konumunda olan tarafın iş ile ilgili görüşmelere katılmak istememesi, örgüt

düzeninin bozulmasına ve işlerin aksamasına dolaylı olarak da üst ile çatışmasına yol açabilmektedir.

Yöntem

Araştırmada veri toplamak için anket tekniği kullanılmıştır. Bu aşamada soru formu internet üzerinden

yanıtlanmasına olanak sağlayan bir anket sitesine yüklenmiştir. Ardından bir sosyal paylaşım sitesi olan

Facebook’ta 1159 üyesi olduğu tespit edilen “Turizmcinin Anıları” adlı grubun tüm üyelerine anket soru
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formuna internet üzerinden ulaşabilecekleri URL mesaj yolu ile gönderilmiştir. Sosyal paylaşım sitelerinin

sadece eğlenmek ve sosyalleşmek amacıyla değil, bilgi edinmek ve profesyonelleşmek amacıyla da

kullanılıyor olması (Tonta, 2009), anket verilerinin Facebook’taki bir gruptan elde edilmesinin

sebeplerindendir. Bu yöntem, araştırma yapılacak “Turizmcinin Anıları” adlı grubun üyelerinin turizmci

olması ve grubun kapalı bir grup3 olması nedeniyle tercih edilmiştir. Üyeler bu grubun sayfasını, turizm

sektöründe çalıştıkları süre içerisinde yaşadıkları ilginç deneyimlerini paylaşmak amacıyla kullanmaktadırlar.

Anket formu, isim belirtilmesine ihtiyaç olmadan anketin yanıtlanmasına olanak sağlayan bir internet sitesine

yüklendiği için, kişilerin işyerlerinde yaşadıkları romantizm ile ilgili deneyimlerine yönelik soruları içtenlikle

cevapladıkları varsayılmaktadır.

Veriler 20.06.2011-10.08.2011 tarihleri arasındaki yaklaşık iki aylık bir sürede derlenmiştir. İlk

gönderimdeki geri dönüş oranı düşük olduğundan 10.07.2011 tarihinde aynı soru formu tekrar gönderilmiştir.

Yine aynı nedenle, soru formunun üçüncü kez 30.07.2011 tarihinde gönderilmiş ve ulaşılması gereken

örneklem sayısına 10.08.2011 tarihinde ulaşılmıştır. Turizmcinin Anıları adlı grubun 1159 üyesinin işyerinde

romantik ilişki yaşayan 400 üyesinden geri dönüş alınmıştır. Bu çalışma birçok bölgeden, ülkeden, şehirden

ve işletme çeşidinden üyenin yer almış olduğu Facebook adlı sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla yapıldığı için

sonuçları genelleyememe kısıtının olabildiğince azaltıldığı düşünülmektedir.

Yapılan Kolmogorov-Smirnov testi sonuçları p<,05 olarak hesaplandığından verilerin normal dağılım

göstermediği tespit edilmiştir. Bu durumda parametrik olmayan analiz tekniklerinin kullanılmasına karar

verilmiştir. Anket formunda yer alan soruların bir kısmı nominal ölçek olduğu için iki grup arası

değişkenlerin ve iki değişken arası ilişkilerin ölçülmesi için parametrik olmayan ki-kare testi, bir kısmı da

ordinal ölçek olduğu için Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır (Altunışık, Coşkun,

Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2010).

İlgili alanyazın sonuçlarında görüleceği gibi iş yerinde yaşanan romantizmin olumlu (Anderson ve Hunkaser,

1985; Dillard ve Broetzman, 1989; Eyler ve Baridon, 1991; Mainiero, 1986; Williams, Giuffre ve Dellinger,

1999; Anderson ve Hunkaser, 1985) yönde ve olumsuz (Anderson ve Fisher, 1991; Amaral, 2006; Quinn ve

Judge, 1978) yönde olmak üzere iki farklı sonucu bulunmaktadır. Bu araştırmada ise ülkemizde bu sonuçların

hangisinin daha baskın olduğu ve bu sonuçların belirlenen kimi genel bilgiler itibariyle bir farklılaşma

gösterip göstermediği yolunda bulgulara ulaşılması hedeflenmektedir. Bu çalışma, işyerinde romantizm

konusu üzerine şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalardan farklı olarak sadece turizm işletmelerinin

çalışanlarının işyerinde yaşadıkları romantizmi inceleyen bir çalışma olduğu için, işyerinde romantizmin

literatürde tespit edilen sonuçlarının ve etkilerinin dışında sonuçlar ve etkiler ortaya koyacağı

düşünülmektedir. Bu sebeple anket formunda yer alan, işyerinde yaşanılan romantizmin sonuçlarını ve

etkilerini, ortaya çıkış şekillerini ölçmeye yönelik olan soruların seçenekleri arasında açık uçlu olarak “diğer”

seçeneğine de yer verilmiştir. Araştırmada şu hipotezlerin test edilmesi planlanmıştır:

Ho/H1: İşyerinde romantizm yaşanmaktan kaçınma/kaçınmama tercihi işletme çeşidine, cinsiyete, mevkiye ve

yaşa bağlı olarak değişmemektedir/değişmektedir.

Ho/H2: Yönetimin, yaşanan romantik ilişkiye olan tepkisi çalışılan işletme çeşidine, mevkiye ve yaşa bağlı

olarak değişmemektedir/değişmektedir.

Ho/H3: Turizm işletmesinde yaşanan romantik ilişkinin ortaya çıkış şekli çalışılan işletme çeşidine, mevkiye

ve yaşa bağlı olarak değişmemektedir/değişmektedir.

Ho/H4: Turizm işletmesinde yaşanan romantik ilişkinin sonuçları çalışılan işletme çeşidine, mevkiye ve yaşa

bağlı olarak değişmemektedir/değişmektedir.

Bulgular ve Sonuç

Ankete katılan 400 yanıtlayıcının %50’si kadın %50’si erkektir. Katılımcılar, çalıştıkları turizm işletmesi

itibariyle; 5 yıldızlı otel (%43,50), A Grubu seyahat acentası (%27,25), 4 yıldızlı otel (%19,25), yiyecek

içecek işletmesi (%5,75), 3 yıldızlı otel (%3,00) ve B Grubu seyahat acentası (%1,25) olarak sıralanmaktadır.

Katılımcıların işyerinde romantik ilişki yaşadığı dönemdeki mevkilerinin %62,25 oranıyla departman

3Kapalı grup: Gruba üye olabilmek için grup yöneticisinin ya da grup üyelerinden birinin davetinin olması

gereken gruptur.
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çalışanları olduğu görülmektedir. İşyerinde yaşanan romantik ilişkilerin %39,25’inin hiyerarşik ilişki olarak

ortaya çıktığı dikkat çekmektedir. Bu durum, çalışanların birbirleri ile yoğun iletişim içinde oldukları,

birbirleri ile sosyal anlamda iletişim kurabilmek için hiyerarşik basamakları bir engel olarak görmediklerine

bağlanabilir. İşyerinde romantik ilişki yaşadığı dönemde katılımcıların %34,25’inin 18-24 yaş, %43,75’inin

25-35 yaş arasında olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, Tezcan ve Coşkun’un 2004 yılında gerçekleştirmiş

oldukları araştırmanın sonuçlarını destekler niteliktedir. Araştırmacılar Türkiye’de 29 yaş altında olup hiç

evlenmemiş olan kadın oranının %42 iken bu oranının 2003 yılında %51,1’e yükseldiğini tespit etmişlerdir.

İşyerinde yaşanan romantik ilişkilerin içinde yasak aşk olarak adlandırılan ilişkilerin sayıca az olduğu

düşünülürse, evlilik yaşı yükselen kadın çalışanlardan ötürü katılımcıların 35 yaş ve altı olduğu söylenebilir.

Yaşanan romantik ilişkilerin genellikle çalışılan işletmede dedikodu olması sonucu ortaya çıktığı

görülmektedir (%43,50). Diğer seçeneğini işaretleyen 11 katılımcı yaşanan ilişkiden yönetimin hala bilgisi

olmadığını belirtmiştir. Dedikodunun işyerinde iletişimi kuvvetlendirdiği, kişileri psikolojik olarak

rahatlattığı Solmaz tarafından 2006 yılında yapılmış olan çalışmada ortaya konmuştur. Solmaz (2006)’ya

göre, dedikodu kimi zaman gerçeğe dayanan bazen de gerçekle ilgisi olmayan sıradan bir bilgi alışverişidir.

Çalışanları psikolojik olarak rahatlan, motive eden dedikodu, doğru yönetilmediği takdirde diğer çalışanların

özel hayatlarını hedef alabilmektedir. Dedikodunun romantik ilişkinin ortaya çıkış şekillerinden biri

olmasının bir diğer sebebinin de ilişkiyi yaşayan taraflardan birinin ilişkisini iş arkadaşlarından birine

anlatmasıdır. Bu çalışmada, şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalardan farklılık gösteren ortaya çıkış şekli,

tarafların yaşadıkları ilişkiyi saklama ihtiyacı duymamalarıdır (%18,50).

Yönetimin romantik ilişkilere verdiği tepki incelendiğinde, ilişkinin iş ortamına yansıtılmayacağı sürece sorun

teşkil etmeyeceğini belirttiği (%37), örgüt düzenini etkilemeyeceği için tepki vermediği (%15,50) sonucuna

ulaşılmıştır. Bu sonuçlar ilişkiyi yaşayan tarafların yaşadıkları ilişkiyi saklama ihtiyacı duymamalarını

destekler niteliktedir. Diğer seçeneğini işaretleyen 12 katılımcının 11’i yönetimin ilişki hakkında bilgisi

olmadığı için tepki veremediğini, 1’i ise yönetimin ilişkiyi yaşayan kadın çalışana iş ile ilgili hata yaptığı

zaman bu hatanın yaşadığı ilişkiden kaynaklandığını söylediğini ve iğneleyici konuşmalar yaptığını

belirtmiştir. İşyerinde yaşanan romantik ilişkiden yönetimin henüz haberinin olmadığını belirtenler mevcut

olduğundan, bir kısım çalışanın ilişkisini saklamayı tercih ettiğini söylemek mümkündür. Diğer

çalışmalardan farklı olarak, bu çalışmada ortaya çıkan çıkış şekilleri, tarafların evlilik ya da nişan kararı

almaları (%15,75), taraflardan birinin başka biriyle daha ilişkiye girmesi sonucu çıkan kavga (%2,75) ve

taraflardan birinin mağdur olması sonucu yönetime başvurmasıdır (%4,00).

İşyerinde yaşanan romantik ilişkinin en çok karşılaşılan olumlu sonucunun mutluluk vermiş olduğu

görülmektedir (%39,00). Eğlenceli iş yeri ortamı oluşması (%27,25) ve takım çalışmasının sağlanması

(%27,00) en sık rastlanan diğer sonuçlardır. Diğer seçeneğini işaretleyen 33 kişinin 19’u yaşadığı ilişkinin

herhangi bir olumlu yanının olmadığını belirtirken, 14 kişi ilişkilerinin evlilikle sonuçlandığını belirtmiştir.

Özellikle yüksek sezon olarak tanımlanan yaz aylarında turizm işletmelerinde müşteriye sunulan hizmetin

aksamasının büyük zaman ve enerji kayıplarına, müşteri kayıplarına yol açacağı dönemlerde takım

çalışmasının sağlanabilmesi müşteri memnuniyetini devam ettirebilmek açısından son derece önemlidir. Bu

açıdan bakıldığında, işyerinde yaşanan romantizmin doğru yönlendirildiğinde takım çalışması sağlıyor

olmasının avantaj sağlayacağı söylenebilir. Katılımcıların bir kısmı yaşadığı romantik ilişkinin herhangi bir

olumlu yanı olmadığını belirtirken, bir kısmı da yaşadığı ilişkinin evlilikle sonuçlandığını belirtmiştir.

İşyerinde yaşanan romantik ilişkinin bireyler açısından olumsuz sonuçlarından çalışılan işletmede ilişki

yaşayan bireylerle ilgili dedikodu yapıldığının öne çıkmış olduğu gözlenmiştir (%47,75). Westhoff, 1986

yılında yapmış olduğu çalışmasında, işyerinde romantik ilişki yaşayan bireyler ile ilgili dedikodu yapılması

sonucuna ulaşan ilk araştırmacıdır. Bu çalışmada da ulaşılan bu sonuç 1986 yılından beri konu ile ilgili

yapılmış olan çalışmaları desteklemektedir. Diğer seçeneğini işaretleyen 17 katılımcının 11’i yaşadığı

ilişkinin herhangi bir olumsuz sonucunun olmadığını, üç katılımcı yaşadığı ilişkinin dikkat eksiliğine yol

açtığını, işine olan dikkatinin dağıldığını, iki katılımcı evde eşiyle yaşadığı tartışmanın iş ortamına

yansıdığını, bir katılımcı ise yaşadığı ilişkiyi zaman kaybı olarak belirtmiştir.

Belirgin olarak ortaya çıkan bir diğer olumsuz sonuç ilişkinin gergin bir ofis ortamı oluşturmasıdır (%26,75).

Bu sonuç, işyerinde romantizm ile ilgili yapılmış olan çalışmaları destekleyen bir sonuçtur. Gergin ofis

ortamının oluşmasının nedenlerinin işyerinde dedikodu olması, yönetimin ilişkiyi desteklemiyor ya da

sonlandırmak istiyor oluşu, diğer çalışanların kayırmacılık algıları olabileceği belirtilebilir. Eğer ilişki

hiyerarşik bir ilişki ise rol çatışmaları da gergin bir ofis ortamı oluşmasına yol açabilmektedir. Taraflardan

birinin işyerinde fiziksel şiddet görmesi, sözlü tacize uğraması ve psikolojik şiddet görmesi şimdiye kadar

yapılmış olan çalışmalarda az rastlanan sonuçlardandır.
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İşletme çeşidi (p>,050), cinsiyet (p>,050) ve mevki (p>,050) ile işyerinde romantik ilişki yaşamaktan kaçınıp

kaçınmama tercihi arasında anlamlı bir ilişki yokken, yaş (p<,050) arttıkça tercihin kaçınmaktan yana olduğu

tespit edilmiştir. 36-50 yaş arası ve 51 ve üstü yaşa sahip çalışanların tercihlerinden farklı olduğu

belirlenmiştir. Aynı şekilde, 25-35 yaş arasındaki çalışanların kaçınma tercihleri 51 ve üstü yaş grubundaki

çalışanlardan farklıdır. 25-35 yaş grubunun 51 ve üstü yaş grubundan farklılık göstermesi, 25-35 yaş

grubunun genç olmasından ötürü daha duygusal düşünmesinden, 51 ve üstü yaş grubunun yaşından ötürü

hayat düzenini oturtmuş olmasından, aile hayatının bozulması riskini göze almak istememesinden

kaynaklandığı düşünülmektedir. Evli olma ihtimali yüksek olan 36 yaş ve üzeri çalışan grubunun işyerinde

romantik ilişki yaşamaktan kaçınma tercihinin kaçınmaktan yana olacağı söylenebilir. Evli olma ihtimali

düşük olan, 18-24 yaş grubunun ise orta yaş grubuna göre daha kolay risk alabilecekleri için işyerinde

romantik ilişki yaşama konusundaki görüşlerinin kaçınmamaktan yana olduğu tahmin edilmektedir.

Turizm işletmelerinde yönetimin iş yerinde yaşanan romantik ilişkiye verdiği tepkinin işletme çeşidine bağlı

olarak değişmediği, ilişkinin yaşandığı mevkilere ve yaşa göre değiştiği, hiyerarşik ilişkilere ve genç yaş

gruplarına yönetimin daha sert tepkiler verdiği ulaşılan sonuçlardandır. Yönetimin ilişkiyi sonlandırmaya

çalışması (p=,019<,050) ve örgüt düzenini etkilemeyeceği için tepki vermemesi (p=,008<,050) ilişkinin

yaşandığı mevkilere bağlı olarak değişmektedir. Yönetimin sonlandırmaya çalıştığı ilişkinin çoğunlukla ast

üst arasında yaşanan ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun sebebinin, işletme içerisinde hiyerarşik

düzenin bozulması riski olduğu söylenebilir. Diğer çalışanlarda kayırmacılık algısının oluşması, taraflardan

birinin haksız yere terfi etmesi ve sonuç olarak verimliliğin düşmesi en çok hiyerarşik ilişkilerde görüldüğü

için yönetimin ast-üst arasında yaşanan ilişkileri sonlandırmayı tercih ettiği düşünülmektedir. Yönetimin

yaşanan ilişkinin örgüt düzenini etkilemeyeceğini düşündüğü bu sebeple de ilişkiye tepki vermemesi

durumunun en sık müşteri-çalışan ilişkilerinde gözlenmiştir. Müşterinin sürekli turizm işletmesinde

olmaması, mesai saatleri içerisinde tarafların görüşmelerinin her zaman mümkün olamayacağından ötürü,

ilişkinin örgüt düzenini etkilemeyeceği düşünülebilir.

Yönetimin tepkisinin ilişkiyi sonlandırma şeklinde ortaya çıkması (p=,047<,050), işine son verilen tarafın ast

konumda oluşu (p=,044<,050) ve iş ortamına yansıtılmayacağı sürece sorun olmayacağı (p=,038<,050)şeklinde olması yaşa bağlı olarak değişmektedir. Yönetimin en çok 18-24 yaş grubunda yaşanan ilişkileri

sonlandırmaya çalıştığı tespit edilmiştir. Bireylerin yaşadıkları ilişkiyi iş ortamına yansıtmadan

sürdürebilmeleri için profesyonel ve iş deneyimine sahip olmaları gerektiği göz önünde bulundurulursa,

yönetimin 18-24 yaş grubunda olan çalışanların ilişkilerini sonlandırmayı tercih ettiğini söylemek

mümkündür. İşyerinde yaşanan ilişkinin hiyerarşik ilişki olması durumunda ise yönetim ast konumda olan

18-24 yaş grubunda bulunan çalışanın işine son vermeyi tercih ettiği ortaya çıkmıştır. İlişkinin iş ortamına

yansıtılmayacağı sürece sorun olmayacağının belirtilmesinin en sık olarak 36-50 yaş grubunda ortaya çıktığı

belirlenmiştir. 36-50 yaş grubundaki çalışanların işyerinde yaşadıkları ilişkinin evlilikle devam edeceği

ihtimali göz önünde bulundurulursa, bu sonuç beklenen ve geçmiş çalışmalarda da elde edilen bir sonuçtur.

Romantik ilişkinin ortaya çıkış şekli işletme çeşidine, mevkiye ve yaşa bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir.

Her turizm işletmesinin işyerinde romantik ilişkiye olumlu bakmadığı ya da yorumsuz kalmadığı sonucunu

çıkarmak mümkündür. Tarafların yaşadıkları ilişkiyi saklama ihtiyacı duymamaları en sık olarak 5 yıldızlı

otel işletmelerinde görülmektedir. Bunun sebebi olarak 5 yıldızlı otel işletmelerinin çok sayıda personel

istihdam eden büyük işletmeler olmaları gösterilebilir. Çok sayıda personelin çalıştığı bir işletmenin küçük

bir aile işletmesi gibi olamayacağı, dolayısıyla insan ilişkilerine bağlı olarak dedikodunun da az olacağı

düşünülebilir.

Romantik ilişkinin ortaya çıkış şekli ile ilişkiyi yaşayan çalışanların mevkileri arasında anlamlı bir fark

olduğu, tarafların yaşadıkları ilişkiyi saklama ihtiyacı duymamaları (p=,000<,050), uzun yemek molaları

(p=,003<,050), uzun ve daha sık yapılan sohbetler (p=,000<,050), sevgi gösterileri (p=,009<,050), taraflardan

birinin ilişkinin olumsuz sonuçlanması sonucu mağdur olduğu için yönetime başvurması (p=031<,050) ve

tarafların evlilik ya da nişan kararı almaları (p=,031<,050) açısından görülmektedir. Katılımcıların

yaşadıkları ilişkiyi saklama ihtiyacı duymamaları en sık ast-üst ilişkilerinde görülmüştür. Bunun sebebi

olarak üst konumun yaşı gereği evliliği düşünebilecek konumda olması gösterilebilir.

Yemek molalarının ve sohbet zamanlarının uzun tutulduğu için ortaya çıkan ilişkilerin, çoğunlukla ast-ast

arasında yaşanan ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Kişilerin ast konumda olması, tecrübesiz olmaları ve

dolayısıyla yemek molalarını uzun tutmaları bu duruma sebep olabilecek etkenlerdendir. Sevgi gösterilerinin,

ilişkiyi ortaya çıkaran sebeplerden olması, ast-ast arasında yaşanan ilişkilerde görülmektedir. Ast konumda

olan tarafların tecrübesiz olmaları dolayısıyla işyerinde birbirlerine karşı sevgi gösterilerinde bulunmaları bu

sonucu desteklemektedir. İlişki bittikten sonra üst konumda olan kişinin ast konumda olan kişiye psikolojik

şiddet uygulaması sonucu bu kişinin yönetime başvurması geçmiş çalışmalarda da ortaya çıkan bir sonuçtur.
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Tarafların evlilik veya nişan kararı almaları da en sık olarak ast-üst arasında yaşanan ilişkilerde ortaya çıkan

bir durumdur. Turizm işletmesinde yaşanan romantik ilişkiyi ortaya çıkışının tarafların saklama ihtiyacı

duymamaları (p=,000<,050), uzun ve daha sık yapılan sohbetler (p=,046<,050), sevgi gösterileri

(p=,042<,050), çalışılan işletmede dedikodu olması (p=,003 <,050) ve taraflardan birinin başka biriyle daha

ilişkiye girmesi sonucu çıkan kavga (p=,000<,050) açısından yaşa bağlı olarak değiştiği görülmektedir. 18-24

yaş grubunda olan çalışanların yaşadıkları ilişkiyi saklama ihtiyacı duymadıkları tespit edilmiştir. Uzun ve

daha sık yapılan sohbetlerin en sık olarak 25-35 yaş grubunda gözlendiği belirlenmiştir. İşyerinde yaşadığı

romantik ilişkiyi saklama ihtiyacı duymayan kişilerin evliliği düşünebilecek yaşta olan 36 yaş ve üzeri kişiler

olduğu tahmin edilmektedir. Taraflardan başka biri ile daha ilişkiye girmesi sonucu çıkan kavga en sık olarak

18-24 yaş grubu ve 25-35 yaş grubunda gözlenmiştir. Yaşı itibariyle daha genç olan dolayısıyla daha

tecrübesiz ve heyecanlı yaşayan bireylerin bu sonuca yol açtığı düşünülmektedir. 25-35 yaş grubunda da bu

durumun sık yaşanmasının sebebi, evlilik yaşının yükselmesi, dolayısıyla bu grubunun da 18-24 yaş grubu ile

aynı sonuçlar göstermesi olabilmektedir.

Bu çalışmada ortaya çıkan sonuçlar
yaş

ile kaçınma tercihi, yönetimin tepkisi, ilişkinin ortaya çıkış şekli ve

sonuçları arasında, mevkiler ile yönetimin tepkisi, ortaya çıkış şekli ve sonuçları arasında, işletme çeşidi ile

ortaya çıkış şekli ve sonuçları arasında anlamlı bir ilişki olduğudur. Bireylerin yaşı arttıkça işyerinde ilişki

yaşamaktan kaçındıkları, yönetimin tepkisinin ve ortaya çıkış şeklinin değiştiği, bunlara paralel olarak

ilişkinin sonuçlarının da değiştiği tespit edilmiştir. Hiyerarşik ilişkilerin işyerinde kayırmacılık ve haksız terfi

algısına yol açma riskine yönelik olarak yönetimin tepkisinin değiştiği, turizm işletmesinin türüne ve

büyüklüğüne bağlı olarak ilişkinin ortaya çıkışı ve sonuçlarının değiştiği belirlenmiştir. Yöneticilerin,

romantik ilişki söz konusu olduğunda kadın ve erkek çalışanlara belirgin şekilde farklı tepki göstermediği,

kadın ve erkek çalışanların ilişkinin sonuçlarından aynı şekilde zarar ya da yarar gördükleri ulaşılan sonuçlar

arasındadır.
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Özet

Bu çalışmanın amacı, havalimanı yer hizmeti şirketlerinde çalışan personelin aldıkları işe alıştırma eğitiminin

örgütsel bağlılığa etkisi ve işe alıştırma eğitiminin etkinliğini tespit etmektir. Alan araştırması şeklinde

gerçekleştirilen bu çalışmada veri toplama aracı olarak iki ölçekli anket kullanılmıştır. Ölçekler, işe alıştırma

eğitim programlarına tutum ve örgütsel bağlılık algılarını belirlemektedir. Ölçeklerin geçerlik ve

güvenirlikleri uygulamaya elverişli bulunmuştur. Araştırma evreni Ankara Esenboğa, İstanbul Sabiha

Gökçen, Dalaman, Milas-Bodrum ve Antalya havalimanlarında çalışanlardır. Araştırmaya 209 çalışan

katılmıştır. Araştırma sonucunda; işe alıştırma eğitiminin örgütsel bağlılığı açıklama oranı %15,3 şeklinde

tespit edilmiştir. Bu sonucun, çalışanlara işe alıştırma eğitimleri verilmesinin işletmeler açısından önem

gösterdiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: İşe Alıştırma Eğitimi, Örgütsel Bağlılık, Havalimanı Yer Hizmetleri

Giriş

Turizm sektörünün temel noktalarından birini temsil eden havayolu ulaştırması, tarifesiz uçak seferlerinin ve

yurtiçi tarifeli seferlerin artması ile gelişmiş ve neticede sektörde istihdam olunan işgören sayısı artmıştır.

İşletmeler, insan kaynağını verimli kullanmak ve işletme maliyetlerini azaltmak için yeni işe aldıkları

çalışanları için, işe alıştırma programları düzenlemek ve uygulamaktadırlar. İşe alıştırma eğitimi çalışanlara

uygulanan ilk eğitim programı olduğundan, çalışanın ve dolayısıyla örgüt verimliliğinin artırılmasında etkin

bir araç niteliği taşımaktadır.

Bu kapsamda araştırmanın amacı; işe alıştırma eğitimleri, eğitim sürecinde verilen bilgi ve eğitimin etkililiği

yoluyla örgütsel sosyalleşmeyi sağlayarak, örgütsel bağlılığı artırmakta mıdır? Sorusuna cevap bulabilmektir.

Çalışmada ulaşılmak istenen amaca göre, araştırmanın hipotezleri; H1 “işe alıştırma eğitimi sürecinde verilen

bilgi ve sürecin etkiliği, işgörenin örgütsel bağlılığına etki eder” ve H2 “işe alıştırma eğitimleri örgütsel

bağlılığın açıklayıcısıdır” şeklindedir.

Araştırmanın çalışma evrenini Ankara Esenboğa, İstanbul Sabiha Gökçen, Dalaman, Milas-Bodrum,

Dalaman ve Antalya havalimanlarında bulunan yer hizmet kuruluşlarının yer hizmetlerinin yolcu hizmetleri,

ramp (uçakların pistteki temizlik, yakıt ve yükleme hizmetlerini koordine eden bölüm), harekat, idari işler,

teknik bölüm ve ulaştırma bölümlerinde çalışanlardır. Örneklem belirlemede basit tesadüfî örnekleme

yöntemi kullanılmıştır. Ural ve Ayhan(2006)’ın hazırladığı tablo değerlerine göre, 1000 kişilik evrenden,

evreni temsil etmesi için, örneklem sayısı olarak, 288 kişiye ulaşmak gerekmektedir. Araştırmaya Antalya

Havalimanı, Dalaman Havalimanı ve Milas-Bodrum Havalimanı çalışanlarının katılımı posta yoluyla

sağlanmış ve bu yöntemle 169 anket formunun posta yoluyla geri dönüşü sağlanmıştır. 40 adet anket formu

ise havalimanı yer hizmet şirketi çalışanlarına, birebir uygulanarak elde edilmiştir. Böylece toplam 209 anket

formunun değerlendirilmeye alınması sağlanabilmiştir.
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Literatür Taraması

İşe Alıştırma Eğitimi

Çalışanların işe alım aşaması, etkili ve istikrarlı bir işgücünü oluşturma sürecinin sadece başlangıç safhasıdır.

Çalışan seçim sürecinin tamamlanmasından sonra en uygun aday seçilmiş olabilir. Ancak işe kabul ettiğimiz

kişinin iş tanımını ve görevini tamamen bildiğini, işini yüksek performansla yürüteceğini düşünürsek

yanılgıya düşmüş oluruz. Bu bakımdan yeni çalışana işletmeyi, iş arkadaşlarını, işini belli bir plan, program

dâhilinde tanıtmak, ona yapacağı işi öğretmek veya onun işe uyumunu sağlamak, yapılması gereken en

önemli görevlerdendir. Yeni çalışanı işe alıştırma, önemli bir eğitim faaliyetidir (Bingöl, 2003:178).

İşbaşında eğitim, yeni ve deneyimsiz personelin, işi yapan çalışma arkadaşlarını veya yöneticileri

gözlemlemek ve onların davranışlarını taklit etmek yoluyla öğrenmelerini ifade eder. İşbaşında eğitim, yeni

işe alınan personelin eğitimi, yeni teknoloji geldiğinde personelin beceri düzeylerinin yükseltilmesi,

personelin bir departman veya iş biriminde çapraz eğitimi ve terfi alan personelin yeni görevlerine

oryantasyonu konusunda yararlıdır (Noe, 1999:193).

İşletmelerin eğitim programlarını uygulamalarının somut yararlarından birisi de, kendisine değer verildiğini

hisseden çalışan işletmeye bağlılığını sağlayarak verimin artmasını sağlamaktır (Şahin, 2002:100).

Çalışmalar, çalışan eğitimi ile örgütsel bağlılık arasında pozitif bir ilişkinin varlığını göstermekte olup

örgütsel bağlılığın artırılması ve diğer önemli çıktılar muhtemelen eğitim programlarının sonucu

oluşmaktadır (Roehl and Swerdlow, 1999:179). Hangi sektör olursa olsun işletmelerde işe yeni alınan, iş

yerinde bölüm değiştiren, yeni bir teknoloji ile tanışan çalışanlara, kurumun amaç, misyon ve vizyonunu

aktarma, yapacağı işin ne olduğunu kendisine anlatma, yöneticileri ve iş arkadaşları ile tanıştırma gibi

faaliyetler çalışanın işe ve işletmeye uyumunu sağlayacak önemli bir eğitim faaliyetidir. Bu ve benzeri

faaliyetler, kısa süre içinde çalışanın örgüte olan bağlılığını da sağlamaktadır (Yaylı ve Temiraliyeva, 2006:

118).

Örgütsel Bağlılık

Örgütsel bağlılık, çalışanın bağlı olduğu örgütün hedeflerine olan güçlü inancı, örgütün değerlerini

kabullenmesi, örgütün faydası doğrultusunda çaba göstermeye istekli olması ve çalışanın kendisini örgütün

bir parçası olarak görmesi şeklinde tanımlanabilir. Örgütün misyonuna, vizyonuna ve kültürüne uygun

çalışanların seçimi, yerleştirilmesi, işe alıştırma süreci, eğitim ve geliştirilmesi, performansın

değerlendirilmesi çalışmalarının amacı; “örgüte bağlı çalışan kalıcı çalışandır” düşüncesinden hareketle,

çalışanı örgüte bağlı kılmaktır (Tecir, 2007:68).

Bağlılık duyan işgörenler, örgütün amaç ve değerlerine güçlü bir biçimde inanır, emir ve beklentilere

gönüllüce uyarlar. Bu üyeler ayrıca, amaçların istenen şekilde gerçekleşmesi için asgari beklentilerin çok

üstünde çaba ortaya koyar ve örgütte kalmada kararlılık gösterirler. Bağlılık gösteren işgörenler, içsel olarak

güdülenirler. Bunların içsel ödülleri, başkaları tarafından denetlenen koşullardan çok, eylemin kendisinden ve

başarılı sonuçlarından gelmektedir (Balay, 2000:3).

Meyer ve Allen (1990: 3), örgütsel bağlılık türlerini, duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve biçimsel

bağlılık olarak belirlemişlerdir. Duygusal bağlılık, bir bireyin kendinisin örgütüyle özdeşleştirdiği, örgütüyle

etkileşim halinde olduğu ve örgütün bir üyesi olmaktan mutlu olduğu duygusal bir yönelme durumudur

(Morrow and McElroy:1986). Devam bağlılık ekonomik bir mantığa dayanmaktadır. Bu bağlılık,

çalışanların, örgütten ayrılmaları durumunda sahip oldukları yatırımları ve yan faydaları kaybedeceklerine

inanmaları ve iş alternatiflerinin sınırlı olmasını dikkate almaları sonucu, zorunluluk nedeniyle o örgütte

çalışmaya devam etmeleri şeklinde ifade edilmektedir (Meyer ve Allen, 1993:539). Ahlaki bağlılık, örgüt

üyeliğinin sürdürülmesi konusunda çalışanların hissettiği yükümlülük duygusudur, örgütün yıllar içerisinde

kendilerine sağlamış olduğu statü veya doyumdan bağımsız olarak, örgütte kalmalarının ahlaki açıdan doğru

olduğunu düşünmeleri sonucu ortaya çıkmaktadır (Sabuncuoğlu, 2007:620).

İlgili Araştırmalar

Cho vd. (2006) tarafından yapılan çalışmada; İKY uygulamaları ile örgütsel performans arasındaki ilişkiyi

otel endüstrisinde araştırmışlardır ve İKY uygulamalarından çalışanların yönetime katılması, ödüller ve işe

alma öncesi testler ile örgütsel performans arasında ilişki olduğunu belirlemişlerdir.
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Stavrou vd. (2007) tarafından yapılan bir çalışma ile Avrupa Birliğinde kamu ve özel sektör firmalarının

örgütsel performans ve rekabet avantajı kaynakları ile İKY arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu iki sektör

arasında elde edilen sonuçlar bakımından bir farklılık yoktur. İKY uygulamalarından eğitim-geliştirme ve

iletişim faaliyetlerinin performansa olumlu etki ettiği sonucu elde edilmiştir.

Gedik (2008) çalışmasında, bir süper markette işe yeni başlayan 15 kişi üzerinde ön test ve son test

uygulamaları yapılmış ve sonuçlar incelendiğinde eğitime katılan kasiyerlerin performansında önemli ölçüde

gelişme olduğu görülmüştür. Tuna (2007) personel devir oranını araştırdığı çalışmasında, personel devir

oranı, oryantasyon eğitimi verilen işletmelerde, verilmeyenlere; yazılı iş tanımı bulunan işletmelerde,

bulunmayanlara oranla düşük çıkmıştır. Ayrıca, yıldız sayısı yüksek olan otellerin personel devir oranı düşük,

yıldız sayısı düşük olan otellerin ise, yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Latif ve Uçkun (2002) binek otomotiv sektöründe işe alıştırma eğitimi konulu çalışmalarında, çalışmaya

katılan firmaların çoğunluğunun oryantasyon eğitimine yüksek derecede önem verdiği bulgusuna

ulaşmışlardır.

Topaloğlu ve Sökmen (2003) çalışmasında Ankara’da faaliyet gösteren iki adet sağlık işletmesinde çalışan

işgörenlerin, aldıkları eğitimi ile işgören performansları arasında 0,65 bir korelasyon katsayısı bulmuştur.

Yani eğitiminin işgören performansı üzerinde etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bu çalışmada,

maaş günleri, ödemeler ve sosyal güvenceler konusunda eğitimi kapsamında bilgilendirilmesi ile iş

performansları ve işletmeye sağlayacakları katkı arasında bir ilişki bulunmuştur. Oryantasyon programlarında

verilen özlük hakları bilgileri ile iş performansı arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Temiraliyeva (2005)

eğitiminin konaklama işletmeleri açısından önemini ve işgören performansı üzerindeki etkilerini Kazakistan,

Almatı’da bulunan dört ve beş yıldızlı oteller üzerinde incelemiş ve çalışma sonuçlarından işgücü

performansındaki değişimin %36’sının eğitiminden kaynaklandığını saptamış. İşe alıştırma eğitiminin

işgören performansını olumlu etkilediği sonucuna varmıştır.

Kocabacak (2006) çalışmasında, çalışanların işe alıştırma eğitim sürecinde eğitimci performansından elde

ettikleri tatmin düzeyinin arttıkça örgütsel bağlılıklarının da arttığı, örgüte bağlılığın işgörenlerin yaş, cinsiyet

ve eğitim düzeyinden etkilenmediğini, oryantasyon eğitim sürecinden elde ettikleri teorik bilgileri iş

ortamında uygulamaya geçirebildikleri oranda örgütsel bağlılık düzeylerinin arttığı gibi bulgulara ulaşmıştır.

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma, işe alıştırma eğitimi programları ile ilgili bilgileri içermesi açısından betimsel ve bu

programlardan tatmin düzeyi ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi araştırması açısından ilişkisel tarama

türünde bir çalışmadır. Araştırmada işletmelerde verilen işe alıştırma eğitimi bağımsız değişken ve örgütsel

bağlılık bağımlı değişkendir. Bu iki değişken arasındaki ilişkinin gücü ölçülmüştür. Bu ilişkinin gücünün

değişiklik göstermesi çalışılan bölüme, meslek/unvana, yaşa, cinsiyete ve eğitim düzeyine göre farklılaşıp

farklılaşmadığı ölçülmüştür.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmanın hipotezlerini test etmek için kullanılacak verilerin elde edilmesi için
üç

bölümden oluşan bir

anket formu hazırlanmıştır. Birinci bölüm, kişisel bilgileri sorgulamaktadır. İkinci bölüm,
işe

alıştırma

eğitimi ile ilgili tutumları ölçmektedir. Üçüncü bölüm, örgütsel bağlılık ile ilgili tutumlarını ölçmektedir.

Anket formunun hazırlanmasında işe alıştırma eğitimi ile ilgili bölümün soruları veya ifadeleri, Kocabacak

(2006), Bulgulu (2008), Günay (2010) ve Şahin (2004)’in kullandığı işe alıştırma eğitimi ile ilgili

çalışmalarında kullandığı anketlerden derlenerek yeni bir form hazırlanmıştır. Örgütsel Bağlılık ile ilgili

ölçek ise Allen ve Meyer (1990), “The Measurement and Antedecent of Effective, Continuance and

Normative Communication to the Organization” adlı makalesinden alınan 25 soruluk örgüte bağlılık

ölçeğidir. Ölçeğin Türkçe versiyonu Gültekin (2004)’in “The Relationship Between Organizational

Commitment and Job Satisfaction” adlı yüksek lisans tezinden alınmıştır.
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Elde edilen veriler bilgisayarda istatistik programlarına aktarılarak analiz edilmiştir, kişisel özellikler frekans

tabloları halinde verilmiştir ve hipotezleri test etmek amacıyla işgörenin örgütsel bağlılığı ve eğitimlerinden

tatmin düzeyi arasındaki ilişkinin yönünü ve şiddetini ölçmek amacıyla, varyans analizi (Anova), çoklu

varyans analizi (Manova), korelasyon ve regresyon analizleri tekniklerinden yararlanılmıştır.

Bulgular

Araştırmaya Katılanlarla İlgili Tanıtıcı Bilgiler

Araştırmaya katılanların; “%53,6’sı erkek, %46,4’ü de kadın”, “%48,3’ünün evli, %51,7’sinin bekar”,

“%88’i 21-35 arası yaş grubunda yer aldığı”, %75’i meslek/unvan olarak memur ve işçi statüsünde çalışanlar

olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların eğitim durumu, %48 lisans mezunu ve %17’si ilköğretim

mezunudur, kıdem bakımından %56’sının 6-10 yıl arası kıdeme sahip, %34’ünün de 0-5 yıl arası kıdeme

sahip çalışanlardan oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların %30’u yolcu hizmetleri, %16’sı harekat ve %16’sı

da ramp bölümü çalışanlarından oluşmaktadır.

Örgütsel Bağlılık ve İşe Alıştırma Eğitimi Arasındaki İlişkiler

Örgütsel bağlılık ve faktörleri ile işe alıştırma eğitimi ve faktörleri arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon

analizi Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1. Oryantasyon Eğitimi ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki Korelasyon Analizi

DuygusalBağlılık DevamBağlılığı AhlakiBağlılık Örgütsel

Bağlılık

Kuruma Ait GenelBilgilendirme r (PearsonCorrelation)
,136 ,303** ,390** ,311**

p (Sig.) ,050 ,000 ,000 ,000

Göreve İlişkinBilgilendirme r (PearsonCorrelation)
,212** ,188** ,414** ,323**

p (Sig.) ,002 ,006 ,000 ,000

OryantasyonEğitiminin Etkisi r (PearsonCorrelation)
-,079 -,141* ,078 -,050

p (Sig.) ,257 ,042 ,261 ,468

Oryantasyon Eğitimi r (PearsonCorrelation)
,081 ,130 ,326** ,207**

p (Sig.) ,242 ,061 ,000 ,003

**. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır.

*. Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır.

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere; işe alıştırma eğitimi ile örgütsel bağlılık arasında düşük düzeyde,

pozitif ve istatistikî olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. İşe alıştırma eğitimi ile duygusal bağlılık ve

devam bağlılığı faktörleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, ahlaki (normatif) bağlılık ile aralarında

orta düzeyde ve pozitif ve istatistikî olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. İşe alıştırma eğitiminin

faktörlerinden kurum ve işle ilgili bilgilendirme ile devam bağlığı, ahlaki (normatif) bağlılık ve örgütsel

bağlılık arasında orta düzeyde, pozitif ve istatistikî olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Süreç ve işleyişle

ilgili bilgilendirme ile örgütsel bağlılık ve faktörleri arasında da duygusal bağlılık ve devam bağlılık ile

pozitif, düşük düzeyde ve anlamlı, ahlaki (normatif) bağılık ve örgütsel bağlılık arasında pozitif, orta düzeyde

ve istatistikî olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. İşe alıştırma eğitiminin etkisi ile sadece devam bağlılık

arasında negatif, düşük düzeyde ve istatistikî olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Yukarıdaki verilere

göre işe alıştırma eğitiminden elde edilen tatmin düzeyi arttıkça örgütsel bağlılık düzeyinin arttığı

söylenebilir yani H1 “işe alıştırma eğitimi sürecinde verilen bilgi ve eğitimin etkililiği örgütsel bağlılığa etki

eder” hipotezimiz kısmen doğrulanmaktadır.

Örgütsel Bağlılığın Açıklanmasına İlişkin Regresyon Analizi

Örgütsel bağlılığın işe alıştırma eğitimi faktörleri tarafından açıklama oranını ve istatistikî anlamlılığının

gösteren bulgular Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Örgütsel Bağlılığa İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

R R2 Ayarlanmış R2 R2 Değişimi Değişim İstatistikleri

R2Değişimi F Değişimi F Değişiminin

Anlamlılığı

,311a ,097 ,092 ,54359 ,097 22,125 ,000

,342b ,117 ,108 ,53871 ,020 4,772 ,030

,391c ,153 ,141 ,52886 ,036 8,743 ,003

a= Kurum ve İşle İlgili Bilgilendirme

b= Kurum ve İşle İlgili Bilgilendirme, Süreç ve İşleyişle İlgili Bilgilendirme

c= Kurum ve İşle İlgili Bilgilendirme, Süreç ve İşleyişle İlgili Bilgilendirme, Eğitimin Etkililiği

Bağımlı Değişken=Örgütsel Bağlılık *p<0,05 seviyesinde anlamlıdır.

Kurum ve işle ilgili bilgilendirme faktörünün örgütsel bağlılığı açıklama oranını gösteren karar katsayısı R2

=0,097’dir. Kurum ve işle ilgili bilgilendirme faktörü, örgütsel bağlılıktaki varyansın(değişimin) %9,7’lik

kısmını açıklamaktadır. Örgütsel bağlılığı açıklamada analize ikinci faktör grubu olarak eklenen süreç ve

işleyişle ilgili bilgilendirme faktörünün kurum ve işle ilgili bilgilendirme faktörü ile birlikte örgütsel bağlılığı

açıklama oranı R2 =0,117’dir. Yani iki faktör birlikte örgütsel bağlılığın %11,7’lik kısmını açıklamaktadır.

Süreç ve işleyişle ilgili bilgilendirme faktörü tek başına örgütsel bağlılığın %2’lik kısmını açıklamaktadır.

Üçüncü faktör olan eğitimin etkililiği faktörünün de analize dâhil edilmesiyle üç faktörün örgütsel bağlılığı

beraber açıklama oranı R2=0,153 yani, üç faktör beraber örgütsel bağlılığın %15,3’lük kısmını

açıklamaktadır. Eğitimin etkililiği faktörü tek başına %3,6’lık kısmını açıklamaktadır. Yukarıdaki bulgulara

göre H2 “işe alıştırma eğitimi örgütsel bağlılığın açıklayıcısıdır” hipotezi doğrulanmaktadır.

Kurum ve işle ilgili bilgilendirme faktörüne ait F değişimi 22,125 ve anlamlılık seviyesi 0,000’dır. Bu değer

belirlenen anlamlılık seviyesi olan 0,05’den küçük olduğu için kurum ve işle ilgili bilgilendirme faktörü

örgütsel bağlılığı açıklamada istatistikî olarak öneme sahiptir ( F=22,125 p=0,000). Süreç ve işleyişle ilgili

bilgilendirme faktörü ait F değişimi 4,772 ve anlamlılık seviyesi 0,030’dur. Bu değer belirlenen anlamlılık

seviyesi olan 0,05’den küçük olduğu için süreç ve işleyişle ilgili bilgilendirme faktörünü örgütsel bağlılığı

açıklamada istatistikî olarak öneme sahiptir (F=4,772 p=0,030). Eğitimin etkililiği faktörüne ait F değişimi

8,743 ve anlamlılık seviyesi 0,003’dür. Bu değer belirlenen anlamlılık seviyesinden küçük olduğu için bu

faktör örgütsel bağlılığı açıklamada istatistikî olarak öneme sahiptir (F=8,743 p=0,003).

Örgütsel Bağlılık ve Faktörleri İle Kişisel Özellikler Arasındaki

Korelasyon Analizi

Örgütsel bağlılık faktörleri ile kişisel özellikler arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon analizi sonuçları Tablo

3’de verilmiştir.

Tablo 3. Örgütsel Bağlılık Bileşenleri İle Kişisel Özellikler Arasındaki İlişkileri Gösteren Korelasyon

Analizi

Kişisel Özellikler Duygusal Bağlılık Devam Bağlılığı Ahlaki Bağlılık

r p r p r p

Cinsiyet 0,414** 0,000 0,224** 0,001 0,356** 0,000

Medeni Durum -,237** ,001 ,007 ,921 -,377** ,000

Eğitim Düzeyi -,005 ,944 -,066 ,339 ,087 ,212

Toplam Çalışma Süresi -,107 ,124 ,098 ,159 -,205** ,003

Bu İşletmede Çalışma Süresi -,159* ,022 ,054 ,439 -,262** ,000

Yaş -,096 ,165 ,108 0,118 -,288** ,000

Bölüm -,049 ,485 -,167* ,015 -,132 ,056

Meslek/Unvan -,056 ,423 -,036 ,604 -,039 ,575

*Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır.

**Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır.
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Cinsiyet değişkeni ile örgütsel bağlılığın tüm faktörleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. Cinsiyet ve

duygusal bağlılık (r= ,414 p=,000) arasında orta düzeyde ve pozitif, cinsiyet ve devam bağlılık (r=,224

p=,000) arasında düşük düzeyde ve pozitif ve cinsiyet ahlaki bağlılık (r=,356 p=,000) arasında orta düzeyde

ve pozitif istatistikî olarak anlamlı bir ilişki vardır. Bu sonuç; Stevens, Beyer ve Trice (1978), Fry ve

Grenfeld (1980), Cromie (1981), Bruning ve Snyder (1983), Hunt, Chonko ve Wood (1985), Gümüş,

Hamarat ve Erdem (2003), Güçlü (2006) tarafından yapılan araştırma sonuçları ile de örtüşmektedir.

Medeni durum ile duygusal bağlılık (r= -,237 p=,001) arasında düşük düzeyde ve negatif ve medeni durumu

ile ahlaki bağlılık (r= -,377 p=,000) arasında orta düzeyde, negatif ve istatistikî olarak anlamlı bir ilişki

vardır. Günel (2009)’in çalışmasında tam tersi sonuç çıkmıştır.

Çalışma süresi ile ahlaki bağlılık (r= -,205 p=,003) arasında düşük düzeyde ve negatif ve istatistikî olarak

anlamlı bir ilişki vardır. Çalışma süresi arttıkça örgütsel bağlılık azalmaktadır. Yaş ile ahlaki bağlılık (r=,288

p=,000) arasında düşük düzeyde, pozitif ve istatistikî olarak anlamlı bir ilişki vardır. Yaş arttıkça ahlaki

bağlılık artmaktadır. Yapılan bu araştırmanın sonuçlarını destekleyen bulgular bir çok araştırmada da (Angle

ve Perry, 1981; Hunt vd., 1985; Cohen, 1993; Atay, 2006; Günel,2009) ortaya konulmuştur.

Çalışılan bölüm ile devam bağlılık (r= -,167 p=,015) arasında düşük düzeyde, negatif ve istatistikî olarak

anlamlı bir ilişki vardır. Eğitim düzeyi ve Unvan ile örgütsel bağlılık faktörleri arasında anlamlı bir ilişki

bulunamamıştır. Bu sonuç Güçlü (2006)’nün ve Çulha (2008)’nın çalışmalarıyla örtüşmektedir.

İşe Alıştırma Eğitiminin Örgütsel Bağlılığa Etkisinin Kişisel Özelliklere

Göre Değişimi

İşe alıştırma eğitiminin örgütsel bağlılığa etkisinin cinsiyete göre farklılığının hangi değerler arasında

olduğunu ve anlamlılığını gösteren bulgular Tablo 4’de görülmektedir.

Tablo 4. İşe Alıştırma Eğitiminin Örgütsel Bağlılığa Etkisinin Cinsiyete Göre Değişimini Gösteren

Anova Testi Sonuçları

Değişken Cinsiyet N X S Sd F P

Örgütsel Bağlılık Erkek 112 3,1043 ,58612

1-208 41,686 ,000

Kadın 97 3,5715 ,43570İşe Alıştırma Eğitimi Erkek 112 3,7065 ,59619

1-208 6,737 ,010

Kadın 97 3,9027 ,47912

Örgütsel bağlılık puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği (F(1-208)=41.686, p<.05)

görülmektedir. Buna göre, erkek çalışanların örgütsel bağlılık puanlarının ortalaması (Χ =3,1043), kadın

örgütsel bağlılık puanlarının ortalamasından (Χ =3,5715) anlamlı derecede daha düşüktür. İşe alıştırma

eğitimi puanlarına bakıldığında cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir (F(1-208)=6.737,

p<.05. İşe alıştırma eğitimi puanları ortalamasına bakıldığında erkelerin ortalaması (X=3,7065), kadınların

(X=3,9027) ortalamasından anlamlı olarak daha düşüktür. Yani erkeklerin bağlılık ve işe alıştırma eğitimi

algıları kadınlara oranla daha düşüktür. Bu farklılık istatistikî olarak anlamlıdır. İşe alıştırma eğitiminin

duygusal bağlılığa etkisinin yaşa göre farklılığının hangi gruplar arasında olduğunu ve anlamlılığını gösteren

bulgular Tablo 5’de görülmektedir.

Tablo 5. İşe Alıştırma Eğitiminin Örgütsel Bağlılığa Etkisinin Yaşa Göre Etkisini Gösteren Anova

Sonuçları

Değişken Yaş N X S Sd F P

20 yaş ve daha az 4 3,44 ,22862

21-25 69 3,6562 ,42771

Örgütsel Bağlılık 4-204 21,412 ,00026-30 72 2,9656 ,5514231-35 45 3,2107 ,45586

36-40 19 3,6885 ,49199

İşe Alıştırma 20 yaş ve daha az 4 3,5652 ,07938

22-25 69 4,0296 ,44798

Eğitimi 4-204 6,026 ,000
26-30 72 3,7705 ,6071331-35 45 3,6068 ,50932

36-40 19 3,5584 ,55439
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İşe alıştırma eğitiminin örgütsel bağlılığa etkisine ilişkin betimsel veriler ve ANOVA testi sonuçları

incelendiğinde, örgütsel bağlılık puanlarının yaşa göre anlamlı farklılık gösterdiği (F(4-204)=21.412, p<.05)

görülmektedir. Örgütsel bağlılık ortalamalarına bakıldığında 26-30 yaş aralığındakilerin en düşük ortalama

sahip olduğu görülmektedir. Daha sonra en büyük ortalama 20 yaş ve daha az, 31-35, 21-25 ve en büyük

ortalama puanı ise 36-40 yaş arasındaki çalışanlarındır. Yaş grupları arasındaki bu farklılık istatistikî olarak

anlamlıdır.

İşe alıştırma eğitimi puanlarına bakıldığında yaşa göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir (F(4

204)=6,026, p<.05). İşe alıştırma eğitimi puanları ortalamasına bakıldığında en düşük işe alıştırma eğitimi

puanı 20 yaş ve daha az yaş arası çalışanlarındır. Daha sonra en büyük ortalama puan 31-35 ve sırasıyla 21

25, 36-40 ve en büyük ortalama puanı da 26-30 yaş arası çalışanlara aittir. Çalışanlar arasındaki bu farklılık

istatistikî olarak anlamlıdır.

İşe alıştırma eğitiminin örgütsel bağlılığa etkisinin eğitim durumuna göre farklılığının hangi gruplar arasında

olduğunu ve anlamlılığını gösteren bulgular Tablo 6’da görülmektedir.

Tablo 6. İşe Alıştırma Eğitiminin Örgütsel Bağlılığa Etkisinin Eğitim Durumuna Göre Etkisini

Gösteren Anova Sonuçları

Değişken EğitimDurumu
N X S Sd F P

Örgütsel Bağlılık İlköğretim 17 3,7106 ,34192

4-204 5,462 ,000

Ortaöğretim 45 3,0889 ,55967

Önlisans 45 3,2818 ,47558Lisans 100 3,3912 ,59909

Yüksek Lisans 2 2,6200 ,14142

İşe AlıştırmaEğitimi İlköğretim 17 3,3095 ,18310

4-204 7,778 ,000

Ortaöğretim 45 3,7188 ,51449

Önlisans 45 3,6995 ,45344Lisans 100 3,9426 ,57228

Yüksek Lisans 2 4,6739 ,57228

İşe alıştırma eğitiminin örgütsel bağlılığa etkisine ilişkin betimsel veriler ve ANOVA testi sonuçları

incelendiğinde, örgütsel bağlılık puanlarının eğitim durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği (F(4

204)=5,462, p<.05) görülmektedir. Örgütsel bağlılık ortalamalarına bakıldığında en düşük ortalama puanı

yüksek lisans mezunu çalışanların X=2,62, daha sonra en yüksek ortalama ortaöğretim mezunları X=3,0889

ve sırasıyla ön lisans X=3,2818, lisans X=3,3912 ve ilköğretim X=3,7106’dur. Eğitim düzeyleri arasındaki

bu farklılık istatistikî olarak anlamlıdır. Bu farklılığa bakarak eğitim düzeyi arttıkça örgütsel bağlılığın

azaldığını söyleyebiliriz.

İşe alıştırma eğitimi puanlarına bakıldığında eğitim durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir

(F(4-204)=7,778 p<.05). İşe alıştırma eğitimi puanları ortalamasına bakıldığında en düşük işe alıştırma

eğitimi puanı İlköğretim mezunları X=3,3095 önlisans X=3,6995 ortaöğretim mezunları X=3,7188 lisans

X=3,9426 ve yüksek lisans mezunları X=4,6739’dur. Farklılığa bakarak eğitim düzeyi arttıkça işe alıştırma

eğitiminden elde edilen tatmin düzeyinin arttığı görülmektedir. Çalışanlar arasındaki bu farklılık istatistikî

olarak anlamlıdır.

İşe alıştırma eğitiminin örgütsel bağlılığa etkisinin çalışılan bölüme göre farklılığının hangi bölümler

arasında olduğunu ve anlamlılığını gösteren bulgular Tablo 7’de görülmektedir.
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Tablo 7. İşe Alıştırma Eğitiminin Örgütsel Bağlılığa Etkisinin Çalışılan Bölüme Göre Etkisini Gösteren

Anova Sonuçları

Değişken Bölüm N X S Sd F P

Örgütsel Bağlılık Yolcu

Hizmetleri 63 3,5137 ,56038

7-201 3,093 ,004

Harekât 34 3,1612 ,57356

Ramp 34 3,1412 ,65883

İkram 24 3,5150 ,41875

İdari İşler 15 3,3413 ,50208Teknik Bölüm 20 3,1340 ,48891

Ulaştırma 4 2,91 ,77313

Temsil

Hizmetleri 15 3,312 ,42821

İşe Alıştırma Eğitimi Yolcu

Hizmetleri 63 4,0173 ,40430

7-201 4,569 ,000

Harekat 34 3,9028 ,62091

Ramp 34 3,6087 ,54819

İkram 24 3,7536 ,50893

İdari İşler 15 3,6754 ,47709Teknik Bölüm 20 3,4087 ,71850

Ulaştırma 4 4,1739 ,21300

Temsil

Hizmetleri 15 3,6754 ,45626

İşe alıştırma eğitiminin örgütsel bağlılığa etkisine ilişkin betimsel veriler ve ANOVA testi sonuçları

incelendiğinde, örgütsel bağlılık puanlarının çalışılan bölüme göre anlamlı farklılık gösterdiği (F(7

201)=3,093, p<.05) görülmektedir. Örgütsel bağlılık ortalamalarına bakıldığında en düşük ortalama puanlar

ulaştırma (X=2,91), harekât (X=3,1612), idari işler (X=3,3413) ve ramp (X=3,1412) bölümlerinde en yüksek

ortalama puanlar ise yolcu hizmetleri (X=3,5137), temsil hizmetleri (X=3,312) teknik bölüm (X=3,1340) ve

ikram (X=3,5150) bölümlerinde çalışanlara aittir. Çalışanların bölümlerine göre örgütsel bağlılık puan

ortalamaları farklılık göstermektedir ve bölümler arasındaki bu farklılık istatistikî olarak anlamlıdır.

İşe alıştırma eğitimi puanları ortalamalarına bakıldığında, çalışılan bölüme göre anlamlı farklılık gösterdiği

görülmektedir (F(7-201)=3,569 p<.05). işe alıştırma eğitimi ortalamalarına bakıldığında en düşük ortalama

teknik bölüm (X=3,4087)’dür. En yüksek puan ortalaması ise ulaştırma bölümü (X=4,1739)’dür. Diğer

bölümlerin ortalamaları birbirine yakın değerlerden oluşmaktadır. İdari işler ve temsil hizmetleri bölümleri

(X=3,6754), ramp (X=3,6087), harekât (X=3,902), yolcu hizmetleri (X=4,0173)’dür. Bölümler arasındaki bu

farklılık istatistikî olarak anlamlıdır.

İşe alıştırma eğitiminin örgütsel bağlılığa etkisinin meslek/unvana göre farklılığının hangi meslekler arasında

olduğunu ve anlamlılığını gösteren bulgular Tablo 8’de görülmektedir.
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Tablo 8. İşe Alıştırma Eğitiminin Örgütsel Bağlılığın Bileşenlerine Etkisinin Meslek/Unvana Göre

Etkisini Gösteren Anova Sonuçları

Değişken Meslek N X S sd F P

Örgütsel Bağlılık Memur 122 3,3964 ,5605

6-202 2,396 ,029

Şef 11 2,9636 ,52321

Teknisyen 15 3,2107 ,51124

Şoför 13 2,9631
,61892

Müdür 1 4,000 -

Büro Elemanı 11 3,2509 ,59789

İşçi 36 3,3533 ,55099

İşe Alıştırma

Eğitimi

Memur 122 3,8956 ,53658

6-202 2,460 ,026

Şef 11 3,8221 ,82962

Teknisyen 15 3,6464 ,52222

Şoför 13 3,7926 ,47168Müdür 1 4,4348 .

Büro Elemanı 11 3,6245 ,45818

İşçi 36 3,5580 ,50314

İşe alıştırma eğitiminin örgütsel bağlılığa etkisine ilişkin betimsel veriler ve ANOVA testi sonuçları

incelendiğinde, örgütsel bağlılık puanlarının çalışanların mesleklerine göre anlamlı farklılık gösterdiği (F(6

202)=2,396, p<.05) görülmektedir. Örgütsel bağlılık ortalamalarına bakıldığında en düşük ortalama puanlar

şoför (X=2,9631) , şef (X=2,9636) ve teknisyen (X=3,2107) mesleklerinde, orta düzeyde puanlar büro

elemanı (X=3,2509) ve işçi (X=3,3533) meslek grubunda ve en yüksek puan ortalaması ise memur

(X=3,3964) ve müdür (X=4) meslek ve unvan gruplarındadır. Meslek ve unvanlar arasındaki bu puan

ortalamaları farklılığı istatistikî olarak anlamlıdır.

İşe alıştırma eğitimi puanlarının ortalamalarına bakıldığında mesleklerine göre anlamlı farklılık gösterdiği

görülmektedir (F(6-202)=2,640 p<.05). işe alıştırma eğitimi ortalamalarına bakıldığında en düşük ortalama

puanlar işçi (X=3,5580), büro elemanı ( X=3,6245), teknisyen (X=3,6464) meslek ve unvan gruplarında,

orta düzeyde puanlar ise şoför (X=3,7926) ve şef (X=3,8221) mesleklerinde, en yüksek puan ortalaması ise

memur (X=3,8956) ve müdür (X=4,4348) meslek ve unvan gruplarındadır. Meslek ve unvanlar arasındaki bu

puan ortalamaları farklılığı istatistikî olarak anlamlıdır.

İşe alıştırma eğitiminin örgütsel bağlılığa etkisinin çalışma sürelerine göre farklılığının hangi çalışma süreleri

arasında olduğunu ve anlamlılığını gösteren bulgular Tablo 9’da görülmektedir.

Tablo 9. İşe Alıştırma Eğitiminin Örgütsel Bağlılığın Bileşenlerine Etkisinin Çalışma Sürelerine Göre

Etkisini Gösteren Anova Sonuçları

Değişken Çalışma Süresi

(Yıl)
N X S sd F P

0-5 73 3,6444 ,4211

Örgütsel Bağlılık 2-206 37,809 ,000

6-10 117 3,0598 ,528411 yıl ve üzeri 19 3,6884 ,4919

İşe Alıştırma 0-5 73 4,00 ,4484

Eğitimi 2-206 9,095 ,000

6-10 117 3,7075 ,574811 yıl ve üzeri 19 3,5584 ,5543

İşe alıştırma eğitiminin örgütsel bağlılığa etkisine ilişkin betimsel veriler ve ANOVA testi sonuçları

incelendiğinde, örgütsel bağlılık puanlarının çalışanların çalışma sürelerine göre anlamlı farklılık gösterdiği

(F(2-206)=37,809, p<.05) görülmektedir. Örgütsel bağlılık ortalamalarına bakıldığında 0-5 yıl arası ve 11 yıl

ve üzeri çalışanların ortalamaları birbirine yakındır. 6-10 yıl arası çalışanların örgütsel bağlılık puanları

diğerlerine göre düşüktür. Çalışanların çalışma sürelerine göre ortaya çıkan bu farklılık istatistikî olarak

anlamlıdır.

İşe alıştırma eğitimi puanlarına ait değerlere bakıldığında, ortalama puanlarının mesleklerine göre anlamlı

farklılık gösterdiği görülmektedir (F(2-206)=9,095 p<.05). İşe alıştırma eğitimi puanlarının ortalamalarına

bakıldığında en düşük ortalama puanlar 11 yıl ve üzeri çalışanların, orta düzeyde puanlar 6-10 yıl arası
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çalışanlara ve en yüksek işe alıştırma eğitimi puanı ortalaması ise 0-5 yıl arası çalışanlara aittir. Çalışanların

çalışma sürelerine göre ortaya çıkan bu farklılık istatistikî olarak anlamlıdır. Sonuçlara bakarak çalışma

süresi arttıkça işe alıştırma eğitimine yönelik algı düzeyi azalmaktadır.

Sonuç

Herhangi bir işletmenin başarılı olmasını sağlayan unsurlar arasında insan kaynakları konusu gittikçe önem

kazanmakta ve örgütsel başarı ile örgütün sahip olduğu insan kaynakları arasındaki sıkı ilişki birçok

çalışmada vurgulanmaktadır. Bununla birlikte yoğun rekabet ortamında ve küresel bir dünyada faaliyetlerini

sürdürmek zorunda olan işletmeler verimliliği artırma, pazardan daha fazla pay alabilme ve daha fazla gelir

elde edebilme gibi amaçları yerine getirebilmek için insan kaynaklarını etkin bir biçimde kullanmak

zorundadır. Çünkü işletme çalışanlarının eğitim düzeyi, bilgisi, deneyimi, performansı, verimliliği,

motivasyonu, işine ve çalıştığı işletmeye bağlılığı gibi unsurlar işletmeler açısından rekabet üstünlüğü

sağlamaktadır. Bu noktada işletmeyi kabullenme, işletmede kalma isteği, işletmenin bir parçası olmak için

çaba gösterme konuları ile ilgili olan örgüte bağlılığın önemi anlaşılmaktadır. Yüksek örgütsel bağlılığa sahip

çalışanların, bağlılığı olmayan ya da düşük örgütsel bağlılığa sahip çalışanlara göre daha yüksek performans

ve verimlilikte çalıştıkları yapılan araştırmalardan görülmektedir. Bu bağlamda, çalışanların örgütlerine ve

işlerine ilişkin ihtiyaç duydukları hür türlü bilginin kendilerine sağlandığı başarılı bir işe alıştırma eğitimi

sürecinin öneminin farkına varılmasının ve uygulanması, örgüte bağlı çalışanları oluşturacaktır.

Bu araştırma dar bir kapsamda gerçekleştirilmiştir. Daha genel ve daha somut sonuçlar elde edilebilmesi için;

bu konuda bundan sonra yapılacak çalışmalara diğer havalimanı yer hizmetleri çalışanlarının da dâhil

edilmesi önem arz etmektedir. Çalışanların örgütsel bağlılıklarını artırmak ve mevcut bağlılıklarının duygusal

bağlılık yönünde geliştirilmesi önemlidir. Örgütsel bağlılığın artırılmasında önemli bir etmen olduğu tespit

edilen işe alıştırma eğitimlerinin, sürekli güncel ve gelişmeye açık tutulmasının, işletmeler açısından orta ve

uzun vadede rekabet avantajı sağlayabileceği düşünülmektedir.
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Özet

Tüm kişisel ve toplumsal ilişkilerde güven vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle güvene dayanmayan

ilişkilerin, yararlı, verimli ve uzun süreli olması olanaksızdır. Bu bakımdan işletmelerde etkinliğin

artırılabilmesi, çalışanlar arası güven ile çalışanların yöneticilerine karşı güven duygularının iyileştirilmesi ile

kurumlarına güvenin yükseltilmesi ile olanaklı olabilmektedir. Kurumsal güvenin sağlanabildiği işletmelerde

işgörenlerin iş tatminleri yükselmekte ve örgütün performansı iyileşmektedir. Dolayısıyla işgörenlerin iş

tatminlerine etkileri bakımından güven duygusunun mesai arkadaşlarına, yöneticiye ve kuruma güven olmak

üzere üç boyutlu olarak ele alıp incelenmesinde fayda bulunmaktadır. Bu bağlamda bildiride; otel

çalışanlarının mesai arkadaşlarına, yöneticilerine ve kurumlarına duydukları güvenin boyutlarının

işgörenlerin işlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini etkileyip etkilemediği tartışılmaktadır.

Araştırma tanımlayıcı türde tasarlanmıştır. Veriler, literatürden yararlanılarak hazırlanan bir anket ile

toplanmıştır. Veri toplamak amacıyla Mersin, Adana, Hatay, Urfa ve Antep şehir merkezlerinde faaliyet

gösteren dört ve beş yıldızlı otellerin genel müdürleriyle görüşülmüş; anket, izin alınabilen 10 otelde, kolayda

örnekleme yöntemiyle, 2009 yılının Ağustos-Ekim ayları arasında yüz yüze ve bırak-topla tekniği ile

uygulanmıştır. Uygulama dönemi sonunda 306 adet geçerli anket sayısına ulaşılmıştır. Analizlerde

tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, faktör ve regresyon analizinden yararlanılmıştır.

Araştırma sonuçları; otellerde çalışanlar arası olumlu ilişkilerin geliştirilmesinin önemini ve gereğini bir kez

daha teyit etmekte, işgörenlerin iş tatminlerinin yükseltilebilmesi bakımından yönetici seçiminde adayların

saygınlık ve yetkinlikleri ile liderlik özelliklerine dikkat edilmesi gereğine işaret etmekte ve ayrıca

çalışanlara sağlanan kariyer olanakları ile kurumsallaşma düzeyinin yükseltilmesinin önemini ortaya

koymaktadır. Dolayısıyla, bulgulardan yararlanarak işgörenlerin iş tatminleri artırılabilir ve iş tatmini yüksek

olan çalışanların bulunduğu otellerde de müşteri tatminini sağlamak daha kolay olabilir. Ayrıca, turizm

sektöründe çeşitli güven çalışmaları bulunmakla birlikte, otel çalışanlarına yönelik güveni üç boyutta ele alan

bir çalışmaya literatürde rastlanılmamış olması, çalışmanın otellerde güven literatürüne katkı sağlama

potansiyelini berberinde getirmektedir.

Çalışmada güven konusu, mesai arkadaşlarına güven, yöneticiye güven ve kuruma güven olmak üzere üç

boyutta ele alınmakta ve bu üç boyutun işgörenlerin iş tatminlerine etkisi incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Otel, mesai arkadaşlarına güven, yöneticiye güven, kuruma güven, iş tatmini
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Giriş

Örgütlerin en önemli kaynaklarından biri olan Sosyal sermaye en basit şekliyle; “en az iki kişi arasında

güvene dayalı olarak kurulan iletişim”, daha geniş anlamda ise, insanların ortak amaçlarını gerçekleştirme

konusunda etkinliklerini ve üretkenliklerini artıran ağlar, normlar ve güven gibi özelliklerden oluşmaktadır

(Temple, 2000; 23). Güven, iletişim olanaklarının geliştiği toplumlarda emek, sermaye ve zaman açısından

işlem maliyetlerini azaltmakta (Woolcock, 2000) ve eğitimde başarıyı artırmaktadır (Coleman, 1998).

Dolayısıyla sosyal sermayenin ana unsuru olan güven toplum açısından olduğu kadar toplumun bir parçası

olan örgüt açısından da önemlidir. Yılmaz’a (2005) göre güven, “örgüt içindeki ilişkileri bir arada tutan

temel yapıştırıcıdır.”

Anderson (2005), örgütlerde yöneticiye olan güven düzeyi arttıkça çalışanların üstlerinin kararlarını daha

kolay kabullendiklerini yada kararlara uyduklarını belirtmektedir. Rotter’e (1967) göre, örgütsel etkinlik

büyük ölçüde örgüt içerisinde yer alan insanların birbirlerine güvenine bağlıdır. Bu nedenle, örgütlerin

faaliyetlerini etkinleştirebilmesi için gerek kişilerarası güven gerek çalışanların lider ya da yöneticilerine

karşı güvenleri ve gerekse örgütlerine karşı güvenleri önemlidir. Çünkü örgütsel güven çalışanların örgüte

bağlılıklarını ve örgütün performansını artıran önemli bir unsurdur (Halis, Gökgöz ve Yaşar, 2007).

Örgütsel güven konusunda literatürde değişik tanımlar yapılmaktadır. Örneğin, (Gilbert, ve Tang, 1998)

Örgütsel güveni “işgörenlerin yönetime yada işverenlere olan güvenleri ve onların sözlerini tutacağına

(taahhütlerini yerine getireceğine) olan inançlarının derecesi olarak tanımlamaktadır. Mishra ve Morrisey

(1990) ise, örgütsel güveni, işgörenlerin örgütün sağladığı desteğe ilişkin algıları ve liderin doğruyu

söyleyeceğine ve sözünün ardında duracağına olan inançlarıdır şeklinde tanımlamaktadırlar. Genel anlamda

örgütsel faaliyetlerde güvenin çok önemli ve yararlı bir kavram olduğuna ilişkin literatürde bir fikir birliği

bulunmaktadır. Çünkü güven, örgüt içerisinde işleri kolaylaştıran sosyal bir olgudur. Demircan ve Ceylan’a

(2003) göre, günümüzde literatürde güvenin varlığı örgütsel başarı açısından gerekli bir unsur hatta

neredeyse bir zorunluluk olarak görülmekte ancak kısa dönemde yaratılamamakta ve uzun ve özverili çabalar

gerektirmektedir.

Çok boyutlu bir kavram olan örgütsel güven (Paine ve Partners, 2003) kuruma güven, bireylerarası güven,

yöneticiye güven ve müşterilerin güveni olarak sınıflandırılmaktadır (Arı, 2003: 19). Fox (1974) ise örgütsel

güveni yöneticiler ve çalışanlar arası karşılıklı güven, çalışma arkadaşlarının birbirine güveni ve müşteri ve

tedarikçilerin kuruma güveni şeklinde sınıflandırmaktadır. Bu çalışmada örgütsel güven çalışma

arkadaşlarına güven, yöneticiye güven ve kuruma güven şeklinde üç boyutlu olarak ele alınmış ve

yöneticilerin çalışanlarına güven ile müşterilerin ve tedarikçilerin kuruma güveni çalışmanın otel çalışanlarını

kapsaması nedeniyle çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır.

Güven kavramıyla ilişkilendirilebilecek önemli kavramlardan biri de iş tatmini kavramıdır. En basit şekliyle

işinden hoşlanması şeklinde açıklanabilecek iş tatminini (Fritzsche ve Parrish, 2005:180) Locke (1976:1300)

işgöreninin işini ve işte yaşadıklarını değerlendirmesi sonucunda algıladığı olumlu duygusal durum” olarak

tanımlamaktadır (Kuşluvan ve Kuşluvan, 2005). Cribbin (1972: 115) ise iş tatminini “kişinin çevresinden,

kendisinden, yöneticisinden, çalışma arkadaşlarından ve bulunduğu örgütten elde etmeye çalıştığı rahatlatıcı

bir duygudur” şeklinde tanımlamaktadır (Yazıcıoğlu, 2009). İşgören tatmini konusunda yapılan çalışmalar

ve bu konudaki literatür incelendiğinde işgörenlerin tatminini etkileyebilecek bir çok değişkenin olduğunu

ortaya çıkmaktadır (Yüksel, 2005; Kuşluvan ve Kuşluvan, 2005). Kuşluvan ve Kuşluvan tarafından otellerde

yapılan yapılan çalışmada iş tatmini üzerinde etkili olan değişkenlerin sırasıyla seçici işe alma, terfi fırsatları,

sosyal haklar, amirden ve çalışma arkadaşlarından sosyal destek, kaynak yetersizliği rol çatışması ve rol

belirsizliği olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca Yüksel iletişimle iş tatmini arasında doğrusal bir ilişki olduğunu

belirlemiştir.

Gerek örgütsel güveni oluşturan ve etkileyen unsurlar gerekse iş tatminini etkileyen değişkenler arasında

büyük benzerlikler bulunmaktadır. Hatta çalışma arkadaşları, örgütsel yapı ve yönetici hem iş tatmininin hem

de güvenin oluşmasına etki eden temel faktörlerdir (Yazıcıoğlı, 2009). Yazıcıoğlu (2009) tarafından otel

çalışanları üzerinde yapılan çalışmada kuruma güven ile iş tatmini arasında pozitif, işten ayrılma niyeti

arasında negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Türkiye’de güvensizlik duygusunun yaygınlığı, birçok araştırma (Ören, 2007; Karagül ve Masca, 2005;

İslamoğlu, Birsel ve Börü 2007) tarafından ortaya konulmuştur. Yapılan bir araştırmada katılımcıların

%95,4’ü insanlarla ilişkilerinde dikkatli olmaları gerektiğini söylerken, yalnızca %4,6’sı insanlara

güvenebileceğini belirtmişlerdir (Ören, 2007). İnsanlar arası güven duygusunun son derece düşük olduğu bir
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toplumun otel işletmelerinde çalışanların birbirlerine, yöneticilerine ve kurumlarına (otellerine) güvenlerinin

hangi boyutlarda ele alınabileceğinin ve üç konudaki güven duygusuna ilişkin faktörlerin işten duyulan

memnuniyeti ne derecede etkilediğinin belirlenmesi, otel işletmelerindeki çalışanlar arası güvenin tesis

edilmesi ve güven düzeyinin yükseltilmesi açısından anlamlı ve önemlidir. Ayrıca, çalışanların işlerinden

duydukları memnuniyet düzeyini etkileyen güvene ilişkin faktörlerin bilinmesi, başta işgören motivasyonu

olmak üzere otel yönetimi ile ilgili birçok konuda yöneticilere katkı sağlayabilecektir.

Otelcilik sektörünü konu alan çeşitli güven çalışmaları bulunmakla birlikte (Asunakutlu, 2006), alan yazında

otel çalışanlarına yönelik güven konusunu mesai arkadaşlarına, yöneticilerine ve kurumlarına olmak üzere üç

boyutta inceleyen ve bu boyutların iş tatminine etkisini irdeleyen bir çalışmaya EBSCO HOST, SCİENCE

DİRECT ve SAGE JOURNALS Online elektronik veri tabanlarında 2010 Temmuz ayı içerisinde yapılan

taramada rastlanılmamıştır. Bu bakımdan, çalışmanın alan yazınına katkısı olacağı beklenmektedir. İşten

duyulun memnuniyet düzeyini hangi güven faktörlerinin etkilediğinin tespit edilmeye çalışıldığı araştırmada,

yanıtları aranan üç araştırma sorusu bulunmaktadır:

1.Otel çalışanlarının işlerinden duydukları memnuniyet derecesini etkileyen mesai arkadaşlarına

ilişkin güven faktörleri nelerdir?

2.Otel çalışanlarının işlerinden duydukları memnuniyet derecesini etkileyen yöneticiye güven

faktörleri nelerdir?

3.Otel çalışanlarının işlerinden duydukları memnuniyet derecesini etkileyen kuruma (otele) güven

faktörleri nelerdir?

Araştırmanın Yöntemi

Araştırmada veriler, literatüre dayalı olarak geliştirilen ve ön testi yapılan bir anket yoluyla toplanmıştır.

Ankette demografik ve çalışılan otellerin özelliklerinin yanı sıra, çalışanların mesai arkadaşlarına,

yöneticilerine ve kurumlarına olan güvenlerini ölçmeye çalışan üç ayrı ölçek bulunmaktadır. Çalışma

arkadaşlarına güven ölçeğinde 30, yöneticiye güven ölçeğinde 40 ve kuruma (otele) güven ölçeğinde ise 32

madde bulunmaktadır. Her üç ölçeğin maddelerinin yazımında, bu alanda çalışan akademisyenlerin ve otel

çalışanlarının görüşlerinden de yararlanılmış, böylece içerik geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır.

Ön testi yapıldıktan sonra, nihai şeklini alan anketin uygulanabilmesi için Mersin, Adana, Hatay, Urfa ve

Antep şehir merkezlerinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otellerin yöneticileri ile görüşmelerde

bulunulmuştur. Söz konusu şehirlerde araştırmanın yapılmasına izin veren dört adet dört yıldızlı ve altı adet

beş yıldızlı toplam 10 otelde anketin uygulaması gerçekleştirilmiştir. Uygulama, kolayda örnekleme yöntemi

ile 2009 yılı Ağustos-Ekim arasında yüz-yüze ve bırak-topla teknikleri kullanılarak yürütülmüştür. Süre

sonunda 306 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Analizler betimsel istatistiklerin yanı sıra, faktör analizi

ve regresyon analizi kullanılarak yapılmıştır.

Ölçeklerin Geçerliliği Ve Güvenirliliği

Otel çalışanlarının mesai arkadaşlarına, yöneticilerine ve kurumlarına güvenlerinin belirlenmeye çalışıldığı

üç ayrı ölçeğin maddeleri literatürden (İslamoğlu vd., 2007; Willemyns, Gallois, ve Callan 2000; Yılmaz

2005; Anderson 2005; Burt ve Knez 1995; Halis, Gökgöz. ve Yaşar 2007; Erdem, Aytemur ve Karaman

2007) yararlanılarak yazılmıştır. Maddeler yazılırken bu konuda yetkin olduğu düşünülen beş akademisyenin

görüşünden de yararlanılarak içerik geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, ön test yapılarak ölçek

maddelerinin anlaşılırlığı test edilmiş, test sonuçlarına göre soruların ve maddelerin anlaşılırlığını artırmak

için gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ölçeklerin yapı geçerlilikleri tespitinde ise faktör analizinden

yararlanılmıştır.

Üç ölçeğe ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları tespit edilmiştir. 30 maddeli çalışma arkadaşlarına

güven ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı .946; 40 maddeli yöneticiye güven ölçeğinin .955 ve 32 maddeli

kuruma güven ölçeğinin .946’dır. Bu değerler, her üç ölçeğin de yüksek derecede güvenilir olduğunu ortaya

koymaktadır.

Bulgular

Araştırmaya katılanların çeşitli demografik özellikleri şu şekilde özetlenebilir: Katılımcıların %57’si 30 yaşın

altında olup; sektörde genelde gençlerin istihdam edildiği genel bilgisiyle örtüşmektedir. Araştırmaya

katılanların 103’ü (%33,7) üniversite eğitimi, 133’ü (%43,5) ise turizm eğitimi almıştır. Bu bulgular,

araştırma yapılan otellerde çalışanların neredeyse yarısının turizm eğitimi aldığını göstermektedir.
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Çalışanların yalnızca 50 kişisinin (%16,3) 10 yılı aşkındır otelcilik sektöründe çalışıyor olduğu bulgusu,

sektörün uzun süreli istihdam sağlamadığı inancı ile örtüşmektedir.

Otel çalışanlarının çalışma arkadaşlarına, yöneticilerine ve otellerine güven düzeylerini belirlemeye çalışan

ölçeklere faktör analizi uygulanmıştır. Çalışma arkadaşlarına duyulan güven ölçeği için yapılan faktör

analizinde dört boyut elde edilmiştir. 19 maddeden oluşan dört boyut, toplam varyansın % 64,730’unu

açıklamıştır. İlk faktör, çalışanların birbirlerine karşı tutum ve davranışlarına ilişkin hususlardan

oluştuğundan bu faktöre “çalışanların birbirlerine karşı olumlu tutumları” adı verilmiştir. Bu faktörde yedi

değişken bulunmakta ve toplam varyansın % 21’ini açıklamaktadır. İkinci faktör “çalışanların işe yönelik

tutumları” adını almış ve beş değişkenden oluşmuştur. Bu faktör toplam varyansın % 17’sini açıklamaktadır.

Üçüncü faktör “çalışanların olumlu kişilik özellikleri” olarak adlandırılmıştır. Bu faktörde dört değişken

bulunmakta ve toplam varyansın % 15’ini açıklamaktadır. Son olarak ise dördüncü faktör “çalışanların

olumsuz yönleri” olarak adlandırılmıştır. Bu faktör toplam varyansın % 12’sini açıklamakta ve üç

değişkenden oluşmaktadır.

Yöneticiye güven ölçeğine uygulanan faktör analizi, 28 maddeden oluşan beş faktörlü bir yapı üretmiştir. Beş

faktör, toplam varyansın % 63,320’sini açıklamıştır. İlk faktör, yöneticinin saygınlığı ve işinin ehli olmasıyla

ilgili maddelerden oluştuğundan bu faktöre “yöneticinin saygınlığı ve yetkinliği” adı verilmiştir. Bu faktörde

yedi değişken bulunmakta ve toplam varyansın %15’ini açıklamaktadır. İkinci faktör “yöneticinin liderlik

özellikleri” adını almış ve altı değişkenden oluşmuştur. Bu faktör toplam varyansın %14’ünü açıklamaktadır.

Üçüncü faktör “yöneticinin çalışanlarla olumlu ilişkisi” olarak adlandırılmıştır. Bu faktörde altı değişken

bulunmakta ve toplam varyansın % 13’ünü açıklamaktadır. Dördüncü faktör “yöneticinin adalet anlayışı”

olarak adlandırılmıştır. Bu faktör toplam varyansın %11’ini açıklamakta ve dört maddeden oluşmaktadır. Son

olarak ise beşinci faktör “yöneticinin olumsuz özellikleri” olarak adlandırılmıştır. Bu faktörde beş değişken

bulunmakta ve toplam varyansın %10’unu açıklamaktadır.

Kurumsal (otele) güven ölçeğine uygulanan faktör analizi sonucunda, dört faktörlü bir yapı elde edilmiştir.

16 maddeden oluşan dört faktör, toplam varyansın %65,132’sini açıklamıştır. Birinci faktördeki maddeler

çalışanın kariyeri ile ilgili olduğu için bu faktöre “kariyer konuları” adı verilmiştir. Bu faktörde sekiz madde

bulunmakta ve toplam varyansın %27’sini açıklamaktadır. “Kurumsallaşma” adı verilen ikinci faktör dört

maddeden oluşmaktadır. Bu faktör toplam varyansın % 16’sını açıklamaktadır. Üçüncü faktör “ücretlendirme

ve yetki devri politikası” olarak adlandırılmıştır. Bu faktörde 2 değişken bulunmakta ve toplam varyansın

%11’ini açıklamaktadır. Dördüncü faktör “yasalara uyum” olarak adlandırılmıştır. Bu faktör toplam

varyansın %11’ini açıklamakta ve 2 maddeden oluşmaktadır.

Araştırmaya katılan otel çalışanları, işlerinden duydukları memnuniyet dereceleri de sorulmuştur.

Katılımcıların dörtte bir dolayı, işlerinden oldukça memnundur. %45’e yakını ise “memnun” olduğunu ifade

etmiştir. Kısmen memnun olanların oranı ise beşte bir dolayındadır. Bu veriler, resmi işsizliğin %12-13 ve

gerçek işsizliğin resmi rakamlardan çok daha yüksek olduğu bir ülkede, kişiler açısından bir iş sahibi

olabilmenin ne derecede önemli olduğu ve bir işte çalışıyor olmanın bile işten memnun olmak için yeterli bir

sebep olabildiğinin bir göstergesi olarak düşünülebilir. Yapılan görüşmelerde, bu durum dile getirilen bir

husus olmuştur.

Araştırma sorularının yanıtları verilirken kademeli (aşamalı) regresyon analizinden yararlanılmıştır. Bunun

nedeni, çalışanların mesai arkadaşları, yöneticileri ve kurumlarına duydukları güvene ilişkin çok sayıdaki

faktörler içerisinden bağımlı değişkeni, başka bir ifade ile işgörenlerin işlerinden duydukları memnuniyet

düzeyini en iyi açıklayan en fazla faktör sayısını tespit edebilmektir.

Tablo 1, otel çalışanlarının mesai arkadaşlarına güven algısının işten duydukları memnuniyet derecesine

etkisine ilişkin regresyon analizi sonucunu göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre; oluşturulan model

anlamlıdır (F:41,440, p<0,0001). Analize çalışanların işlerinden memnuniyet derecesi bağımlı; mesai

arkadaşlarına güven faktörleri de bağımsız değişkenler (çalışanların birbirlerine karşı olumlu tutumları,

çalışanların işe yönelik tutumları, çalışanların olumlu kişilik özellikleri ve çalışanların olumsuz yönleri)

olarak alınmıştır. Elde edilen model, otel çalışanlarının işlerinden duydukları memnuniyet derecesindeki

değişimin %14,5’ini açıklayabilmektedir. Analizde; çalışanların işe yönelik tutumları, çalışanların olumlu

kişilik özellikleri ve çalışanların olumsuz yönleri model dışı kalmıştır.
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Tablo 1: İşten Duyulan Memnuniyet Derecesine Mesai Arkadaşlarına Güvenin Etkisi

Standardize edilmemişkatsayılar Standardize edilmişkatsayılar t-değeri Anlam

düzeyi

B Std. Hata Beta

(Sabit) 3,060 ,287 10,656 ,000

Çalışanların birbirlerine karşı olumlu tutumları ,478 ,074 ,385 6,437 ,000

Bağımlı değişken: İşten duyulan memnuniyet: R: 0,385; R2:0,148; Düzeltilmiş R2: 0,145; D-W: 1,771; Model için F(1;238): 41,440, p<

0.0001. Model dışı değişkenler: çalışanların işe yönelik tutumları, çalışanların olumlu kişilik özellikleri ve çalışanların olumsuz yönleri

İkinci araştırma sorusunu yanıtlayabilmek için yapılan regresyon analizinde; çalışanların işlerinden

memnuniyet derecesi yine bağımlı değişken; yöneticiye güven faktörleri de (yöneticinin saygınlığı ve

yetkinliği, yöneticinin liderlik özellikleri, yöneticinin çalışanlarla olumlu ilişkisi, yöneticinin adalet anlayışı

ve yöneticinin olumsuz özellikleri) bağımsız değişkenler olarak alınmıştır. Tablo 2, regresyon analizi

sonucunu göstermektedir. Buna göre; otel işletmelerinde çalışanların işlerinden memnuniyet düzeyini tahmin

etmede, yöneticiye güven faktörlerinden iki tanesi kullanılabilecek düzeydedir. İkinci model, iş tatminini

%19,4 oranında açıklayabilmektedir. İkinci model dikkate alındığında, yöneticinin saygınlığı ve yetkinliği ile

liderlik özelliklerinin çalışanların iş tatminlerini anlamlı şekilde etkilediği anlaşılmaktadır.

Tablo 2: İşten Duyulan Memnuniyet Derecesine Yöneticiye Güvenin Etkisi

M

Standardizeedilmemiş katsayılar St. edilmişkatsayılar t-değeri Anlam

düzeyi

Çoklu bağlantı

istatistikleri

B Std. Hata Beta Tolerans VIF

1 (Sabit) 2,868 ,285 10,069 ,000

Yöneticinin Saygınlığı ve Yetkinliği ,523 ,073 ,422 7,175 ,000 1,000 1,000

2 (Sabit) 2,741 ,286 9,596 ,000

Yöneticinin Saygınlığı ve Yetkinliği ,322 ,105 ,259 3,057 ,002 ,468 2,136

Yöneticinin Liderlik Özellikleri ,248 ,094 ,223 2,622 ,009 ,468 2,136

Bağımlı değişken: İşten duyulan memnuniyet: D-W: 1,955

1.Model için R: 0,422; R2:0,178; Düzeltilmiş R2: 0,174; Model için F(1:238): 51,480, p<0.0001

1.Modelde hariç tutulan değişkenler: yöneticinin liderlik özellikleri, yöneticinin çalışanlarla olumlu ilişkisi,

yöneticinin adalet anlayışı ve yöneticinin olumsuz özellikleri

2.Model için R: 0,448; R2:0,201; Düzeltilmiş R2: 0,194; Model için F(2:237): 29,813, p< 0.0001

2.Modelde hariç tutulan değişkenler: yöneticinin çalışanlarla olumlu ilişkisi, yöneticinin adalet anlayışı ve

yöneticinin olumsuz özellikleri

Üçüncü araştırma sorusu, kurumsal güvenin iş tatminine etkisine ilişkindir. Bu amaçla, kurumsal güven

faktörleri (kariyer konuları, kurumsallaşma, ücretlendirme ve yetki devri politikası, yasalara uyum) bağımsız

değişkenler olarak alınmış ve regresyon analizi yinelenmiştir. Tablo 3, regresyon analizi sonuçlarını

göstermektedir. Regresyon analizi, çalışanların iş tatminini tahmin etmede kullanılabilecek iki model

üretmiştir. İkinci model, iş tatminini %23,1 oranında açıklayabilmektedir. Bu model dikkate alındığında

otelde çalışanlara sağlanan kariyer olanakları ile otelin kurumsallaşma düzeyi, işgörenlerin iş tatminlerini

etkileyen iki faktördür.

Tablo 3: İşten Duyulan Memnuniyet Derecesine Kuruma Güvenin Etkisi

M

Standardize edilmemişkatsayılar St. edilmişkatsayılar t-değeri Anlamdüzeyi Çoklu bağlantı

istatistikleri

B Std. Hata Beta Tolerans VIF

1 (Sabit) 2,894 ,254 11,394 ,000

Kariyer konuları ,543 ,068 ,459 7,981 ,000 1,000 1,000

2 (Sabit) 2,646 ,265 9,998 ,000

Kariyer konuları ,369 ,090 ,312 4,090 ,000 ,551 1,814

Kurumsallaşma ,239 ,083 ,220 2,874 ,004 ,551 1,814

Bağımlı değişken: İşten duyulan memnuniyet: D-W: 1,952

1.Model için R: 0,459; R2:0,211; Düzeltilmiş R2: 0,208; Model için F(1:238): 63,693, p<0.0001

1.Modelde hariç tutulan değişkenler: kurumsallaşma, ücretlendirme ve yetki devri politikası, yasalara uyum

2.Model için R: 0,488; R2:0,238; Düzeltilmiş R2: 0,231; Model için F(2:237): 36,949, p< 0.0001

2.Modelde hariç tutulan değişkenler: ücretlendirme ve yetki devri politikası, yasalara uyum
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Tartışma Sonuç ve Öneriler

Otel çalışanlarının mesai arkadaşlarına güven algısının iş tatminlerine etkisi dikkate alındığında, çalışanların

birbirlerine karşı olumlu tutumlarının işlerinden duydukları memnuniyet derecesini önemli ölçüde belirlediği

anlaşılmaktadır. Bu bulgu Kuşluvan ve Kuşluvan’ın (2005) çalışma arkadaşlarından sosyal desteğin iş

tatminini etkileyen değişkenlerden birisi olduğu bulgusuyla da örtüşmektedir. Bu nedenle, işten tatmininin

yükseltilmesi amaçlanıyorsa, çalışanlar arası olumlu tutumu iyileştirecek önlemlerin alınmasında fayda

vardır. Bu önlem genel anlamda çalışan her bireyin benimseyeceği ortak bir kültür yaratmak ve ortak

faaliyetlerle bireylerin birbirlerini tanımalarını sağlanmak şeklinde olabilir. Çünkü araştırmalar (Kramer,

1999; Brewer, 1996) aynı gruba mensup bireylerin birbirlerine diğer gruplara mensup bireylere kıyasla daha

çok ve kolay güvendiklerini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan gruplar büyüdükçe grup üyeleri birbirlerine

güvenmede zorlanmaktadır (Fukuyama, 1995). Bu durumun en önemli nedenlerinden birisi küçük gruplarda

grup üyeleri birbirlerini büyük gruplara kıyasla daha iyi tanımalarıdır (Brewer, 1996). Bu durumda kişiler

arası iletişime ve ilişkilere bağlıdır. Bu konuda Burt (2001). kişiler arası ilişkilerin zayıf olmasının

güvensizliği, kişilerarası ilişkilerin güçlü olmasının ise güveni artırdığını söylemektedir. Dolayısıyla

çalışanların kendi aralarındaki iletişimini artıracak, birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayacak işletmeler

tarafından alınacak her türlü tedbir, teşvik ve destek çalışanların birbirlerine güvenini ve dolayısıyla da iş

tatminlerini artıracaktır. Bu durum beraberinde işletmenin daha verimli çalışmasına neden olabilir.

Yöneticiye güven bakımından yöneticinin saygınlığı ve yetkinliği ile liderlik özelliklerinin çalışanların iş

tatminlerini anlamlı şekilde etkilediği anlaşılmaktadır. Bu iki değişkenden ilki, yani yöneticinin saygınlığı ve

yetkinliği liderlik özelliğine göre daha fazla etkilidir. Bu faktörler aynı zamanda lidere güveni belirleyen en

etkili faktörlerdir. Bu bağlamda bu faktörlerin iş tatmini üzerinde de en çok etkili olan faktör olması anlaşılır

bir durumdur.

Liderin saygınlığı daha çok kişilik özelliklerinin bir ürünü, yetkinlik ise bilgi birikimi ve beceriyle ilgili

olarak düşünülebilir. İşletmelerin saygın ve yetkin yöneticileri işe almalarının çalışanların yöneticiye

güvenlerini ve iş tatminlerini artıracağı söylenebilir. Çünkü lidere güven ile iş tatmini arasında olumlu bir

ilişki, buna karşılık işi bırakma isteği arasında ise olumsuz bir ilişki vardır (Dirks ve Ferin, 2002).

İkinci modele göre yöneticinin çalışanlarla olumlu ilişkisi, yöneticinin adalet anlayışı ve yöneticinin olumsuz

özellikleri model dışı kalmışlardır. Yani bu değişkenler, çalışanların iş memnuniyetlerini belirlemede önemli

değişkenler değildir.

Kurumsal güven bakımından otelde çalışanlara sağlanan kariyer olanakları ile otelin kurumsallaşma düzeyi,

işgörenlerin iş tatminlerini etkileyen iki faktördür. Dolayısıyla, işgörenlerin iş tatmini yükseltilmek

isteniyorsa, bu iki değişkene önem verilmesi gereği ortadadır. Türkiye gibi işsizliğin yoğun olduğu bir ülkede

çalışanların kariyer olanakları olan işletmelerde iş tatminlerinin daha yüksek olması anlaşılır bir durumdur.

Kurumsallaşma konusunda da aynı şeyi söylemek mümkündür. Çünkü otelcilik sektörüyle ilgili en önemli

şikayetlerden bir tanesi özellikle patron otellerinde kurumsallaşmanın olmamasıdır. Kaldı ki Türkiye de

büyük holdinglerde bile kurumsallaşma sorunu yaşandığı bilinmektedir.

İkinci modelde; ücretlendirme ve yetki devri politikası ile yasalara uyum faktörleri model dışı kalmışlardır.

Yani bu iki değişkenin iş tatminini açıklamada belirleyici değişken değildir. Burada ücretlendirmenin ve

yasalara uyum faktörlerinin memnuniyet üzerinde çok etkili olmamasının nedeni işsizliğe bağlanabilir.

Çünkü Türkiye de asgari ücretin altında ve sigortasız ve çok sayıda çalışanın olduğu konuyla ilgili herkes

tarafından bilinmektedir.

Sonuç olarak her üç boyutta da güven üzerinde en çok etkili olan faktörlerin çalışanların iş tatmini üzerinde

de etkili olduğu görülmektedir. Bu nedenle çalışma iş tatmini üzerinde güven faktörlerini tespit etmenin

yanında örgütsel güven ile iş tatmini arasında literatürde var olan (Yazıcıoğlu, 2009; Kuşluvan ve Kuşluvan,

2005; Dirks ve Ferin, 2002) ilişkiyi de teyit etmektedir.

Sınırlamalar

Araştırmanın en önemli sınırlaması, belli bir bölgede faaliyet gösteren ve izin alınabilen dört ve beş yıldızlı

otel çalışanları üzerinde kolayda örnekleme ile gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla, araştırmanın bulguları kendi

örneklemiyle sınırlı olup; genelleme için yeni araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, zaman ve maddi

 

140



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

kısıtlar da söz konusudur. Diğer taraftan, toplanan verilerin güvenirlik ve geçerliliği, araştırmada kullanılan

ölçeklerin özellikleri ile de sınırlıdır.
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OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
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Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Beril DÖNMEZ
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Gürkan AKDAĞDokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü

Özet

Örgüt kültürü, işletme yazınında otuz yılı aşkın bir süredir kapsamı ve boyutları tartışılan bir kavramdır.

Yerli ve yabancı pek çok akademik araştırmanın temelini oluşturan örgüt kültürü, insan odaklı faaliyetlerin

merkezinde yer alan otel işletmeleri açısından da son derece önemlidir. Bu araştırmada, Kuşadası’nda

faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanların sahip oldukları kişisel özelliklerin, örgüt

kültürüne etkisini tespit etmek amacıyla Dawson, Abbot ve Shoemaker (2011) tarafından geliştirilen,

Hospitality Culture Scale – HCS ölçeği, otelcilik sektörüne ilk kez uyarlanmıştır. Toplam 157 adet beş

yıldızlı otel çalışanına uygulanan anket sonucu, orijinal HCS’de yer alan faktörler ile Kuşadası’nda yapılan

bu çalışmada ortaya konulan faktörler arasında önemli farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dawson ve

diğerleri örgüt kültürünün dört boyutta, kişisel özelliklerin ise altı boyutta oluştuğu sonucuna ulaşırken bu

çalışmada örgüt kültürü dört boyutta, kişisel özellikler ise beş boyutta toplanmıştır. Ayrıca, bağımlı değişken

olarak örgüt kültürü, bağımsız değişkenler olarak da tespit edilen kişisel özellik faktörleri dikkate alınarak

yapılan regresyon analizinde, örgüt kültürünü en iyi açıklayan bağımsız değişkenlerin; “Uygunluk-II” ve

“İlkeler-I” adı verilen faktörler olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, kişisel özellikler, otel çalışanları, Kuşadası

Giriş

Teknolojinin inanılmaz bir hızla ilerlediği günümüz ekonomik sistemi içerisinde, insanın oynadığı rol hala

çok üst düzeydedir. Pek çok endüstride zaman içerisinde insan unsurunun önemi azalırken, artan ekonomik

güç ile doğru orantılı olarak hizmet endüstrisi başta olmak üzere bazı iş kollarında ise insana verilen önem

her geçen yıl artış göstermektedir. Hizmet endüstrisi içerisinde faaliyet gösteren otel işletmeleri açısından da

“insan” faktörü son derece önemlidir. Çünkü otel işletmelerinde hizmetleri sunanlar da, hizmetlerden

yararlananlar da insanlardır ve bu ilişki aracılar olmadan doğrudan gerçekleşmektedir.

Otel müşterilerinin, otel ve hizmetlere yönelik olumlu tutumlar geliştirmesi, bir “örgüt” olarak otel

çalışanlarının organize hareket etmeleri, birbirleriyle yüksek düzeyde uyumlu olmaları ve işletme

faaliyetlerinde müşteri beklentilerini karşılayabilmeleriyle gerçekleşir. Diğer yandan başarılı bir işletmenin

ise mesleki açıdan donanımlı ve kendini örgütün bir parçası olarak gören bireyler ile ortaya çıkacağı

yadsınamaz bir gerçektir. Başarılı bir örgüt kültürü yaratılmasında örgüt-birey etkileşiminin yüksek düzeyde

olması ve kişilerin mesleki yeterliliklere haiz olması gerekmektedir.

Bu çalışma, Kuşadası’nda faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde örgüt kültürünün oluşumunu ve

çalışanların sahip oldukları kişisel özelliklerin örgüt kültürüne etkisini ortaya koymak amacıyla

gerçekleştirilmiştir. Örgüt kültürünün bilimsel yazın içerisinde sahip olduğu öneme rağmen özellikle otel

işletmelerinde benzer çalışmaların sayısının yeterli düzeyde olmaması ve ülkemizin önde gelen turistik
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destinasyonlarından biri olan Kuşadası’nda örgüt kültürüne yönelik bilimsel araştırma eksikliği olması

konunun araştırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Yazın Taraması

Günümüzde örgütlerin yoğun rekabet koşulları altında daha başarılı olabilmeleri, rekabet üstünlüğü

sağlayabilmeleri ve genel amaçlarına ulaşabilmeleri açısından, sahip oldukları insan kaynaklarını etkin ve

verimli bir şekilde kullanmaları kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir ve bu kapsamda örgüt kültürü

önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır (Sökmen ve Boylu, 2008: 63). Örgüt kültürü kavramının yazında

yaygın olarak kullanılmaya başlanması, 1980’li yıllara rastlamaktadır. Daha önceki yıllarda ise kültür olgusu,

sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi diğer disiplinlerin içinde yer alan bir kavram olarak göze çarpmaktadır

(Uzun, 2007: 56).

Örgüt kültürü, en basit ifadeyle, bir örgütteki yaşam biçimidir ve genel olarak, organizasyonlarda gelişen

paylaşılmış değerler ve uygulamalara işaret etmektedir (Lewis ve diğ., 2003: 548; Güneş, 2011: 12). Daha

geniş bir anlatımla örgüt kültürü; belli bir grup tarafından kendisinin gerek çevreye uyumu gerekse örgüt içi

bütünleşmesi sırasında öğrendiği, geçerliliği kanıtlanacak düzeyde olumlu sonuç vermiş olan ve bu nedenle

yeni üyelere programları algılamanın, düşünmenin ve hissetmenin doğru yolu olarak öğretilen, bir takım

varsayımlardır (Schein, 1997: 3).

Kilmann ve arkadaşları (1985) örgüt kültürünü, bir topluluğu bir arada tutan ve nesiller boyu paylaşılan

felsefeler, ideolojiler, değerler, varsayımlar, inanışlar, beklentiler, tutumlar ve normlar bütünü olarak

tanımlamaktadırlar (Akt. Fiş ve Wasti, 2009: 134). Gerçekten de, örgüt kültürü, bir organizasyon içerisinde

hemen hemen her şeyi kapsar; temel varsayımlar, inançlar, değerler, davranış biçimleri, uygulamalar,

semboller, kahramanlıklar ve teknoloji gibi pek çok unsur örgüt kültürü ile alakalıdır (Livari ve Huisman,

2007: 36; Demirel ve Karadal, 2007: 255).

Örgütler, faaliyette bulundukları toplumsal ve kültürel ortam içerisinde bir alt sistem özelliği taşımaktadırlar.

Bununla beraber örgütün kuruluş amacı, faaliyet alanı, kurucuların hedefleri, çalışanların özellikleri ve

benzeri faktörler örgüte ait bir kültürel kimlik oluşmasında etkilidirler. Örgüt içinde oluşan bu kültürel

özellik, bir kurumu diğerlerinden ayırır (Göktaş ve diğ., 2005: 352). Örgüt kültürünün temel amacı,

çalışanların davranışlarını standart kurallar ve değerler içine sokmak ve bireysel amaçlarla örgütsel amaçları

uyumlu hale getirmektir. Örgütsel kontrol olmadan işletmenin başarılı olması imkânsız hale gelir

(Mohammed, 2011: 52). Farklı iş kolları için farklı kriterler geliştirilse de örgüt kültürünün temel özellikleri

aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 Örgüt kültürü öğrenilebilir.

 Örgüt kültürü üyelere örgütsel kimlik sağlar.

 Örgüt kültürü kolektif bir çabanın ürünüdür.

 Örgüt kültürü üyeler arasında paylaşılır olmalıdır.

 Örgüt kültürü değişebilir.

 Örgüt kültürü ihtiyaç karşılayıcıdır.

 Örgüt kültürü yazılı bir kural değildir.

 Örgüt kültürü birlikte hareket etmeyi kolaylaştırır.

 Örgüt kültürü eğitici rol oynamalıdır.

 Örgüt kültürü gözlenebilen davranışların düzenli olmasını sağlamalıdır

 Örgüt kültürü bir yönetim felsefesi inşa eder.

 Örgüt kültürü örgütteki iklimin anlaşılmasını sağlar (Kılıç, 2006: 119).

Örgüt kültürü kavramına, otel işletmeleri açısından da kısaca değinmek faydalı olacaktır. Oteller, seyahat

eden insanların başta konaklama olmak üzere, yeme içme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını yerine getirebilmeye

dönük olarak yapılandırılmış; personeli, mimarisi, uygulamaları ve müşteri ile olan bütün ilişkileri belli

kurallara ve standartlara bağlanmış olan işletmelerdir (Kozak, 2002: 2). Oteller genel tanımından da

anlaşılacağı üzere, temel olarak müşterilerinin memnuniyetini hedeflerken, bu memnuniyeti sağlama

konusunda ise pek çok standartlara uymak zorundadır. Yoğun rekabetin yaşandığı hizmet endüstrisinde,

otellerin verimli ve etkin bir şekilde faaliyet göstermesinin temelinde ise; mesleki yeterliliğe sahip, insan

ilişkilerinde uzman, takım çalışmasına yatkın işgörenler bulunmaktadır.
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Örgüt kültürü, otel işletmelerinde çalışan personelin davranışlarına yön veren, onları ortak amaçlar

doğrultusunda bir bütün olarak hareket etmeye yönelten değer, norm, inanç ve sembollerin oluşturduğu bir

sistemdir. Otel işletmelerinde güçlü bir örgüt kültürü yaratmak, çalışanların iş ve özel yaşamlarında daha

verimli ve mutlu olmalarına yardımcı olmaktadır. Aynı biçimde, işletme ve çalışanların başarısında örgüt

kültürünün yanı sıra, çalışanların yaptıkları işten elde ettikleri doyum ve çalıştıkları örgüte olan bağlılıkları

da büyük önem taşımaktadır (Çavuş ve Gürdoğan, 2008: 19).

Yöntem

Bu araştırma, Kuşadası’nda faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanların sahip oldukları

kişisel özelliklerin, örgüt kültürüne etkisini tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. Veri toplama aracı olarak,

Dawson, Abbot ve Shoemaker (2011) tarafından geliştirilen, Hospitality Culture Scale – HCS ölçeği

kullanılmıştır. Ölçek, örgüt kültürü ve kişisel özellikleri irdeleyen iki bölümden oluşmaktadır. Turizm

endüstrisi için özel olarak geliştirilmeye çalışıldığı belirtilen ölçeğin, Türkiye’de daha önce hiç

kullanılmamış olması da araştırmacılar tarafından tercih edilmesinde etkili olmuştur.

Kullanılan ölçeğin orijinalinde, birinci bölümü örgüt kültürü oluşturmaktadır. Örgüt kültürü; on iki madde ile

açıklanan “yönetim prensipleri”, altı madde ile açıklanan “müşteri ilişkileri”, iki madde ile açıklanan “iş

çeşitliliği” ve yine iki madde ile açıklanan “iş tatmini” olmak üzere toplam dört faktörden oluşmaktadır.

İkinci bölüm ise kişisel özelliklerdir. Kişisel özellikler; on madde ile açıklanan “ilkeler”, on bir madde ile

açıklanan “uygunluk”, beş madde ile açıklanan “liderlik”, üç madde ile açıklanan “risk alma”, iki madde ile

açıklanan “doğruluk” ve yine iki madde ile açıklanan “sakinlik” olmak üzere toplam altı faktörden

oluşmaktadır. Ölçekteki yanıt kategorileri, 7’li derecelemeye göre hazırlanmıştır ve ölçekteki her iki bölüm

de, (1) kesinlikle katılmıyorum – (7) kesinlikle katılıyorum şeklinde puanlanmıştır.

Araştırma kapsamında öncelikle her üç araştırmacı ayrı ayrı ölçeğin çevirisini yapmıştır. Yapılan çeviriler

karşılaştırılmış ve deneyimli birkaç akademisyenin görüşlerine sunulmuştur. Bu aşamaların ardından, ölçeğin

Türkçesi, faktörlere göre ayrılmadan, ifadeler her iki bölüm için de rastgele olacak şekilde sıralanmıştır.

Araştırmacılar, daha önce, 7’li derecelemenin, cevaplayıcılar açısından algılama güçlüğüne yol açtığını

deneyimlemiş olduklarından, ölçekteki yanıt kategorileri, 5’li derecelemeye göre hazırlanmıştır. Ölçekteki

her iki bölüm de, (1) kesinlikle katılmıyorum, (2) katılmıyorum, (3) ne katılıyorum ne katılmıyorum, (4)

katılıyorum, (5) kesinlikle katılıyorum şeklinde puanlanmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerini

belirlemek amacıyla, yedi tane kişisel bilgi sorusu ankete eklenmiştir. Son olarak, anket formuna; genel

olarak işletmemizde iyi bir örgüt kültürü vardır, genel olarak turizm sektöründe çalışmaya uygun olduğumu

düşünürüm, genel olarak işimden memnunum olmak üzere üç tane genel ifade eklenmiştir. Bu ifadeler

ölçeğin orijinalinde bulunmamaktadır.

Kuşadası’nda yer alan on adet beş yıldızlı otel işletmesinde yürütülen bu çalışma 2011 yılı Mart – Ağustos

döneminde gerçekleştirilmiştir. Otellere elden dağıtılan anketler, otel çalışanları tarafından doldurulduktan

sonra yine elden teslim alınmıştır. Dağıtılan 230 anketten, geri dönen toplam 186 anketin, 29’unda çok sayıda

cevapsız soru olduğu için, bu anketler elenmiş ve değerlendirmeye alınmamıştır. 157 otel çalışanıyla ilgili

veriler, araştırmacılar tarafından SPSS ortamına aktarılmıştır. Ölçeğin; örgüt kültürü ve kişisel özellikler

şeklinde isimlendirilen her iki bölümüne de keşfedici faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizinin ardından,

bağımsız değişken olarak alınan kişisel özellikler faktörleriyle, bağımlı değişken olarak alınan örgüt kültürü,

regresyon analizine tabi tutulmuştur. Araştırmaya katılan 157 otel çalışanından toplanan verilerden elde

edilen faktör analizi ve regresyon analizi sonuçları tablolar aracılığıyla özetlenmiştir. Demografik özellik

tablosu ve sonradan eklenen genel ifadeler ile ilgili herhangi bir analiz sonucuna, araştırmanın amacı

kapsamında olmadığı için yer verilmemiştir.

Bulgular

Çıkarımsal istatistik bazında öncelikle, örgüt kültürü ve kişisel özellikler ölçeklerine güvenilirlik analizi

yapılmıştır. Güvenilirlik analizleri sonucunda; kişisel özellikler ölçeğinin genel güvenilirlik değeri

(Cronbach’s Alpha) 0,81; (p<0,001) ve örgüt kültürü ölçeğinin genel güvenilirlik değeri (Cronbach’s Alpha)

0,76; (p<0,001) olarak bulgulanmıştır. Bu sonuçlar, kabul edilebilir sınırların üzerinde ve yeterlidir. Ayrıca,

ölçekleri oluşturan alt faktörlerin güvenilirlik değerleri de kabul edilebilir sınırlar içindedir. Her bir ölçeğe ait

alt faktörlerinin güvenilirlik değerleri, Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmektedir.

Ölçeklerin yapı geçerliliğini kontrol etmek üzere faktör analizi yapılmıştır. Örgüt kültürü ölçeği için Bartlett

Testi sonucu 2996,94; p<0,001 ve Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği 0,76, kişisel özellikler ölçeği için

Bartlett Testi sonucu 3368,45; p<0,001 ve Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği 0,84 olarak
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bulgulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, kabul edilebilir sınırların üzerinde ve yeterlidir. Her iki ölçek için ayrı

ayrı yapılan faktör analizlerinde de, Varimax faktör döndürme seçeneği kullanılmış ve elde edilen Scree Plot

dağılımına göre özdeğerleri (Eigenvalue>1) 1’in üzerinde olan maddeler değerlendirmeye alınmıştır.

Yükleme oranları 0,50’den az olan maddeler değerlendirme dışında tutulmuştur. Faktör analizleri sonucunda

belirtilen bu ön kabullere uygun olmadığı tespit edilen maddeler değerlendirme dışı bırakılmıştır. Örgüt

kültürü ölçeği için yapılan faktör analizi sonuçları Tablo 1, kişisel özellikler ölçeği için yapılan faktör analizi

sonuçları ise Tablo 2’de gösterilmiştir.

Örgüt kültürü ölçeğine uygulanan faktör analizi sonucunda, ön kabullere uymadığı belirlenen 6 madde

değerlendirme dışı bırakılmıştır. Kalan 21 maddenin, 4 faktör altında, toplam varyansı %75 oranında

açıklayarak oluştuğu bulgulanmıştır.

Tablo 1 : Örgüt Kültürü Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları

Birinci faktör altında toplanan maddeler incelendiğinde, faktörün yönetim prensipleri ile ilgili olduğu

görülmektedir. İşgöreni güçlendirme, düşük işgören devir hızı, işgören odaklı olma, işgöreni destekleme ve

ödüllendirme gibi konular, işletmelerin benimseyebileceği yönetim konularındandır. Dolayısıyla faktör

“yönetim prensipleri-I” olarak adlandırılmıştır. Faktör yedi maddeden oluşmakta ve toplam varyansın

(açıklanan) %26’sını açıklamaktadır.

Birinci faktör ile benzer maddelerin toplandığı ikinci faktörü de “yönetim prensipleri-II” olarak adlandırmak

uygun görülmüştür. Eğitime önem verilmesi, hizmet anlayışı, örgüt kültürünün güçlendirilmesi ve işgöreni
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elde tutmaya odaklanılması yine işletmelerin benimseyeceği yönetim konuları arasındadır. Faktör dört

maddeden oluşmakta ve toplam varyansın (açıklanan) %17’sini açıklamaktadır.

Çalışanların kendilerinden beklenilenden fazlasını yapması, yöneticilerin sıra dışı problemlerden hoşlanması,

yükselme fırsatları, verilen hizmetlerin nitelendiği üçüncü faktöre “görevler” adı verilmiştir. Faktör dört

maddeden oluşmakta ve toplam varyansın (açıklanan) %16’sını açıklamaktadır.

Dördüncü ve son faktör
ise

yapısı itibariyle girişimcilik, çeşitlilik ve öğrenme fırsatlarına işaret etmektedir.

Bu faktör “gelişime açıklık” olarak adlandırılmıştır. Üç
madde

ile ifade edilen faktör, toplam varyansın

(açıklanan) %15’ini açıklamaktadır.

Kişisel özellikler ölçeğine uygulanan faktör analizi sonucunda, ön kabullere uymadığı belirlenen 2 madde

değerlendirme dışı bırakılmıştır. Kalan 31 maddenin, 5 faktör altında, toplam varyansı %68,71 oranında

açıklayarak oluştuğu bulgulanmıştır.

 

Tablo 2:
Kişisel Özellikler Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları

147



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

Birinci faktör incelendiğinde; ayrıntı odaklı, maceracı, risk alan, kusursuz olmak için çalışan, sakin, işletme

zekasına sahip, hesaplanmış riskleri alan, zarar eden bir işletmeyi karlı hale getirebilecek, stratejik

düşünebilen, doğuştan lider gibi liderlik özelliklerinden bahseden maddelerin bir araya geldiği görülmüştür

ve bu sebeple faktöre “liderlik özellikleri” adı verilmiştir. Faktör on maddeden oluşmakta ve toplam

varyansın (açıklanan) %22’sini açıklamaktadır.

İkinci faktör, toplam varyansın (açıklanan) %12’sini açıklayan beş maddeden oluşmaktadır. Faktörün

içyapısı incelendiğinde; turizm sektöründe çalışabilmek için bir işgörenin sahip olması beklenen ilkelerin bir

araya geldiği görülmektedir. Örneğin; sahip olunanlarla gurur duymak, inanç ve prensiplerden ödün

vermemek, güvenilir olmak… Üçüncü faktörün de benzer maddelerden oluşması dolayısıyla bu faktöre,

“ilkeler-I” adı verilmiştir.

Üçüncü faktör de, ikinci faktör gibi işgörenlerin sahip olması beklenen ilkeleri işaret etmektedir. Verilen

sözleri tutmak, doğruluk, dört dörtlük olma, dürüstlük, güvenilirlik gibi özelliklerin oluşturduğu faktöre

“ilkeler-II” adı verilmiştir. Beş maddeden oluşan bu faktör, toplam varyansın (açıklanan) %11’ini

açıklamaktadır.

Turizm sektöründe çalışmaya uygunluğa işaret eden ifadeler, altı madde halinde, dördüncü faktör altında bir

araya gelmişlerdir. İfadeler; neşeli, kültürel özelliklerin farkında, ilgili ve anlayışlı, paylaşımcı, arkadaş

canlısı ve sıcakkanlı olmak, insanlar tarafından sevilmek şeklindedir. Beşinci faktör de benzer uygunluk

ifadelerini içerdiğinden dördüncü faktöre “uygunluk-I” adı verilmiştir. Altı maddeden oluşan bu faktör,

toplam varyansın (açıklanan) %13’ünü açıklamaktadır.

Daha önce de belirtildiği gibi, beşinci faktör de işgörenin turizm sektöründe çalışmaya uygunluğuna işaret

eden ifadelerden oluşmaktadır. Toplam varyansın (açıklanan) %10’unu açıklayan bu faktörde; sosyal olma,

insanlara güvenme, toplum odaklı olma, pozitif olma ve insanlara hizmet etmekten hoşlanma gibi ifadeler bir

araya gelmiş ve bu nedenle de faktöre, “uygunluk-II” adı verilmiştir.

Otel çalışanlarının sahip olduğu kişisel özelliklerin, örgüt kültürüne etkisini belirlemek amacıyla, bağımlı

değişken olarak örgüt kültürü, bağımsız değişkenler olarak da tespit edilen kişisel özellik faktörleri (Liderlik

özellikleri, İlkeler-I, İlkeler-II, Uygunluk-I, Uygunluk-2) dikkate alınarak regresyon analizi yapılmıştır.

Tablo-4, aşamalı çoklu regresyon analizi sonucunu göstermektedir.

Tablo 3:
Otel Çalışanlarının

Sahip
Olduğu Özellikleri Örgüt Kültürüne

Etkisi

Yapılan analize göre, 5 faktörden sadece “Uygunluk-II” ve “İlkeler-I” adını verdiğimiz değişkenler, örgüt

kültürünü tahmin etmede kullanılabilecek değişkenlerdir. Buna göre örgüt kültürünü; bireyselden çok sosyal

biriyim, insanlara güvenirim, toplum odaklı biriyim, çok pozitif biriyim, insanlara hizmet etmekten

hoşlanırım ifadelerinden oluşan, “turizm sektörüne uygunluk”. Sahip olduklarımla gurur duyarım,

inandıklarımdan ve prensiplerimden ödün vermem, güvenilir biri olduğumu söylerler, çevremdeki insanlar

beni sadık biri olarak tanımlarlar, yaptıklarımla çevremdeki insanlara örnek olmaya çalışırım ifadelerinden

oluşan “ilkeli olma” faktörleri olumsuz yönde etkilemektedir.

Tartışma

Dawson ve arkadaşları (2011) tarafından, turizm sektöründe kullanılmak üzere geliştirilen, Hospitality

Culture Scale – HCS, genel itibariyle, diğer sektörlerden farklı özellikler gösteren turizm sektörü özelinde,

sektör çalışanlarına özgü değerlerle, sektör kültürünün aynı eksende olup olmadığını belirlemeye yönelik

olarak tasarlanmıştır (Dawson vd., 2011). Ölçek, Türkçeye çevrilip, 157 otel çalışanına uygulandıktan sonra,

faktör analizine tabi tutulmuştur. Bulgular bölümünde de görüleceği üzere, ölçeğin orijinali ile farklılıklar
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ortaya çıkmıştır. Örgüt kültürü ölçeği, orijinalinde 22 madde ve dört faktörden oluşmaktadır. Birinci faktör,

on iki madde ile temsil edilmekte ve yönetim prensipleri olarak adlandırılmaktadır. Faktör maddeleri

aşağıdaki şekildedir.

1. İşletmemiz personel odaklıdır

2. İşletmemiz personelini destekler, güçlendirir ve ödüllendirir

3. İşletmemiz “kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına da öyle davran” anlayışıyla hizmet verir

4. İşletmemiz personelini elde tutma odaklıdır

5. İşletmemizde örgüt kültürü güçlendirilir

6. İşletmemiz eğitime önem verir

7. İşletmemizde yapılan hatalar öğrenmek için bir fırsat olarak kabul edilir

8.İşletmemizdeki yöneticiler girişimci ruha sahiptir

9. İşletmemizde kültürel çeşitlilik vardır

10. İşletmemizde çalışanlar kendilerinden beklenilenden fazlasını yaparlar

11. İşletmemizde yükselmek için birçok fırsat vardır

12. İşletmemizdeki yöneticiler, sıra dışı problemlerle baş etmekten hoşlanır

İkinci ölçek maddesi, üç farklı kavramı tek bir cümlede verdiğinden dolayı, araştırmacılar tarafından üç ayrı

cümle olarak ifade edilmesi uygun bulunmuştur. Dolayısıyla ölçeğin Türkçesinde bu faktörü temsil eden on

dört madde kullanılmıştır. Faktör analizinin ardından, orijinalinde on iki, çevirisinde on dört madde ile ifade

edilen yönetim prensipleri faktörünün maddeleri, dört ayrı faktör altına dağılmışlardır. Birinci faktörde, dört

yönetim prensibi, bir iş tatmini, bir müşteri ilişkileri ve bir de iş çeşitliliği ifadesi yer almıştır. İş tatmini,

müşteri ilişkileri ve iş çeşitliliği ifadeleri incelendiğinde, Türkçe ifade olarak yönetim prensipleri altında

algılanmış ve cevaplayıcılar tarafından birleştirilmiştir.

Ölçeğin orijinalinde, iş tatmini faktörü altında olan “işletmemizden ayrılan personel sayısı oldukça yüksektir”

ifadesinin yüksek işgören devir hızından bahsettiği düşünüldüğünde, işletmenin yönetiminin, işgören devir

hızını düşük tutma yönünde çalışmalar yapması bunun da bir yönetim prensibi olarak algılanmasına sebep

olmuş olabilir. Orijinalde müşteri ilişkileri faktöründe yer alan “işletmemizde hizmet etmenin yüce bir iş

olduğuna inanılır” maddesi incelendiğinde, bu ifadenin de yönetim prensibi olarak algılandığı

anlaşılmaktadır. İş çeşitliliği ifadesi olan “işletmemizde her gün diğerinden farklıdır” maddesi de yönetim

prensipleri faktörü altında yer almıştır. Bu üç ifadenin, araştırmacılar tarafından yapılan analiz sonucunda

yönetim prensipleri olarak adlandırılan faktör altında birleşmesi, çeviriden ya da algı farklılığından

kaynaklanmış olabilir. Orijinal ölçekte ikişer ifade ile temsil edilen iş tatmini ve iş çeşitliliği faktörlerinden,

araştırmacılar tarafından yapılan faktör analizi ön kabullerine uymadıkları için, birer ifade çıkarılmıştır.

Kalan ifadeler ise yönetim prensipleri faktörüne yüklenmiştir.

Orijinal ölçekteki ikinci faktör, müşteri ilişkileri olarak adlandırılmış ve altı madde ile ifade edilmiştir. Yine

faktör analizi ön kabullerine uygun olmayan 4 madde çıkarılmıştır. Kalan iki ifadenin birisi, daha önce

bahsedildiği gibi yönetim prensipleri, diğeri de görevler faktörüne yüklenmiştir. Görevler faktörüne yüklenen

“İşletmemiz müşterilerimizin yaşamlarındaki önemli olayları (düğün, doğum günü vs) kutlamalarına

yardımcı olur” ifadesinin, cevaplayıcılar tarafından müşteri ilişkileri olarak algılanmayıp, görev edinilen bir

ifadeyi çağrıştırdığı ve bu faktöre yük verdiği düşünülebilir.

Örgüt kültürü ölçeğinden çıkarılan altı maddenin ardından, kalan ifadeler dört faktör altında toplanmıştır. Bu

faktörlerin içerdiği maddeler itibariyle “yönetim prensipleri-I”, “yönetim prensipleri-II”, “görevler” ve

“gelişime açıklık” olarak adlandırılmaları uygun bulunmuştur. Orijinal ölçekte “yönetim prensipleri” başlığı

altında yer alan maddelerin farklı faktörlerde boyutlanmaları dikkat çekmektedir. Faktör adlandırma

konusunda araştırmacılar, olabildiğince orijinal çalışmaya bağlı kalmaya çalışmışlardır.

Kişisel özellikler ölçeği orijinalinde, 33 madde ve altı faktörden oluşmaktadır. Faktör analizi ön kabullerine

uymayan “çevremdeki insanlar lider olabileceğimi düşünürler” ve “kaygı düzeyim düşüktür” ifadeleri

atılmıştır. Madde azatlımı sonrasında, 31 ifade beş faktör altında toplanmıştır. Birinci faktör, orijinalde

“liderlik”, “risk alma”, “doğruluk” ve “sakinlik” olarak ayrı ayrı faktörleşen maddelerin, atılan iki madde

dışında, tamamını içermektedir. Faktör isimlerinden de anlaşılacağı gibi bu ifadelerin “liderlik özellikleri”

olarak anlaşılmış ve birleştirilmiş olabileceği düşüncesinden hareketle faktör adı araştırmacılar tarafından

değiştirilmiştir. On ifade ve tek faktörden oluşan “ilkeler”, bu çalışmada beşer madde olarak ikiye ayrılmıştır.

Yine aynı şekilde orijinalinde on bir ifade ile açıklanan “uygunluk” faktörü de altı ve beş madde olarak iki

farklı faktör altında toplanmıştır. Orijinale bağlı kalma açısından ayrılan faktörlerin “ilkeler-I”, “ilkeler-II”,

“uygunluk-I” ve “uygunluk-II” olarak adlandırılmasına karar verilmiştir.
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Ölçeklerde yer alan faktörlerin, farklı araştırmacılar tarafından uygulandıktan sonra, daha farklı ve belki de

daha doğru adlandırılabileceği de dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte tamamen farklı sonuçların da elde

edilmesi olasıdır. Çeviriden kaynaklı hatalar, cevaplayıcıların algısından kaynaklı farklılıklar veya

araştırmacıların gözünden kaçan noktalar olabileceği de okuyucular tarafından dikkate alınmalıdır. Farklı

araştırmacılar tarafından yapılacak olan tekrarların, ölçeğin kullanılabilirliğine katkı sağlayacağı

düşünülmektedir. Elde edilen sonuçların sadece 157 otel çalışanının verdiği cevaplarla sınırlı olduğu ve

genellenmesinin doğru olmayacağı da altı çizilmesi gereken sınırlılıklardandır.

Araştırma başlığının da işaret ettiği temel amaç, otel çalışanlarının sahip olduğu kişisel özelliklerin, örgüt

kültürüne etkisini belirlemektir. Bağımlı değişken olarak örgüt kültürü, bağımsız değişkenler olarak da tespit

edilen kişisel özellik faktörleri (Liderlik özellikleri, İlkeler-I, İlkeler-II, Uygunluk-I, Uygunluk-2) dikkate

alınarak yapılan regresyon analizinde, örgüt kültürünü en iyi açıklayan bağımsız değişkenlerin; “Uygunluk

II” ve “İlkeler-I” adını verdiğimiz faktörler olduğu tespit edilmiştir. Cevaplayıcıların çalışmakta olduğu

otellerin yöneticilerine, soysal, pozitif, güvenilir, sadık ve toplum odaklı olan, insanlara güvenen, hizmet

etmekten hoşlanan, sahip olduklarıyla gurur duyan, inandıklarından ve prensiplerinden ödün vermeyen,

davranışlarıyla etrafındakilere örnek olabilecek özellikte işgörenlerle çalışmaya özen göstermelerinin, örgüt

kültürlerine de olumlu katkı yapacağı söylenebilir. Bu kişisel özelliklerin işgören seçiminde göz ardı

edilmesi, örgüt kültürünü olumsuz etkileyebilecektir denilebilir.

Sonuç

İşgörenlerin kişisel özellikleri ve örgüt kültürü arasındaki ilişki tek yönlü olmayıp karşılıklı bir ilişkidir. Bir

taraftan işgörenlerin kişisel özellikleri, örgüt kültürünün öğeleri olan değerler ve temel varsayımlardan

etkilenirken, diğer taraftan örgüt kültürü, liderin de içinde bulunduğu işgörenlerin düşünce ve davranışlarını

etkilemektedir. Kuşadası’nda yapılan bu araştırmada, otel işletmelerinin sahip olduğu kültürel özellikler ile

işgörenlerin kişisel özellikleri belirlenmiş ve bunların birbirine olan etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Otel işletmelerinde işgörenlerin kişilik özellikleri; çalışma arkadaşları, yöneticileri ve konuklar üzerinde

etkili olmaktadır. Sektöre yönelik kişilik özelliğine sahip olmayan bir işgören, örgütteki tüm sistemi olumsuz

etkileyebilmektedir. Bu sebeple çalışanların işe alınması sürecinde kişilik tiplerini ortaya koymak adına

uygulanacak testler ile işgörenlerin örgüt kültürüne ne kadar uygun olduklarının tespit edilmesinin önemli

olduğunu söylemek mümkündür.

Kuşadası’nda bulunan otel işletmelerinde, davranışlarıyla örnek olan ve prensiplerinden ödün vermeyen

kişilerin yönetici olarak görev yapmasının, işletmede herkes tarafından paylaşılan iyi bir örgüt kültürü

yaratılmasını olumlu etkileyeceği söylenebilir. Ayrıca otel işletmelerinde çalışmak isteyen işgörenlerin

sosyal, pozitif, güvenilir ve hizmet etmekten gurur duyan kişilerden seçilmesinin, işgörenlerin örgüt

kültürüne uyumlarını kolaylaştıracağını da söylemek mümkündür. Diğer yandan yoğun rekabetin yaşandığı

konaklama sektöründe faaliyetlerini sürdüren otel işletmelerinin, sektörün özelliklerini göz önünde

bulundurarak işgören temin etmeleri durumunda konuk ve işgören memnuniyetini artırabilecekleri ileri

sürülebilir.

Kuşadası’nda faaliyet gösteren otel işletmeleri üzerinde yapılan bu çalışmada, Dawson ve diğerlerinin

(2011), çoğunluğu otel, restoran ve gazino işletmesi çalışanlarından oluşan işgörenler üzerinde yaptıkları

çalışmada geliştirdikleri HCS’den yararlanılmıştır. Ağırlama işletmeleri için hazırlanmış olan HCS’de yer

alan faktörler ile Kuşadası’nda yapılan bu araştırmada ortaya konulan faktörler arasında önemli farklılıklar

olduğu belirlenmiştir. Dawson ve diğerleri (2011), örgüt kültürünü dört boyutta, kişisel özellikleri ise altı

boyutta ifade etmişlerdir. Kuşadası’nda yapılan bu araştırmada ise örgüt kültürü dört boyutta, kişisel

özellikler beş boyutta toplanmıştır. Bu farklılığın, örneklemlerin özelliklerinden ve araştırmaların yapıldığı

ülkelerin kültürel özelliklerden kaynaklandığını söylemek mümkündür.

Araştırma sonuçları, Dawson ve diğerleri (2011) tarafından geliştirilen HSC’nin örgüt kültürü ve kişisel

özellikleri ölçebilme kabiliyeti ve Kuşadası bölgesinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan

157 işgörenin verdiği cevaplarla sınırlıdır. Bundan sonraki araştırmalarda örgüt kültürü ve kişisel özellikler

ile liderlik stillerine, işgörenlerin öz yeterliliklerine ve öznel iyi oluş düzeylerine ilişkin ifadelere yer

verilmesi daha anlamlı sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olabilecektir. Konunun, turizm endüstrisi içinde yer

alan seyahat acenteleri, yeme içme işletmeleri ve diğer turizm işletmelerinde örneklemin artırılarak

araştırılması sonucu elde edilen verilerin Kuşadası’nda yapılan bu araştırmayla karşılaştırılması bilimsel

yazına katkı sağlayabilir.
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Özet

Turizmin olumsuz etkileri daha çok tüketime dayalı kitlesel kullanımın sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kitle

turizmi olarak nitelendirilen bu geniş kapsamlı kullanım, plansız yapılanma ve aşırı kapasite kullanımıyla

birleşerek telafisi zor olumsuzluklara sebep olmaktadır. Önemli turistik arz değerlerine sahip ülkelerin aç

gözlü bir yaklaşımla bu değerlerden maksimum faydayı sağlama yolunda geçmişte gösterdikleri faaliyetlerin

olumsuz sonuçları zaman içinde ortaya çıkmaktadır. Bu olumsuzluklara bir tepki olarak sürdürülebilir turizm

kavramının önemi giderek artmaktadır. Sürdürülebilir turizm turizme kaynak olan bölgesel ve yerel

çekiciliklerin korunup geliştirilerek devamlılığını sağlamak olarak ifade edilebilir. Kültür turizmi uzun

dönemde kitle turizmine oranla, sürdürülebilir turizm amacına çok daha fazla hizmet etmektedir. Efes ören

yerinin sahip olduğu kültürel varlıklar, dünya tarih mirasının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu

sebeple, Efes ören yerini gelecek nesillere ulaştırılabilmesi için sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak

kullanımını ve atıl bırakmaksızın turistik bir değer olarak ortaya çıkarılmasını sağlayacak dengeli bir

yaklaşımın ortaya konulması gereklidir. Bu noktada bu araştırmanın amacı böyle bir yaklaşımı destekleyecek

unsurları vurgulamak ve Efes bölgesinin bir turizm bölgesi olarak gelişimine katkı sağlayacak teorik bir

çerçeve oluşturmaktır. Çalışmanın ana sahası olarak seçilen Efes ören yeri sahip olduğu kültürel değerlerle

kapasitesinin çok altında turizm hizmeti veren bir destinasyondur. Bunun genel sebepleri arasında sürekli

turizm pazarının yaratılamaması, yanlış stratejik yaklaşımlar ve yeterli planlamanın yapılmaması

gösterilebilir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Kültür Turizmi, Efes, Taşıma Kapasitesi

Giriş

Dünyada artarak devam eden turizm faaliyetleri, turizmin temel değerleri niteliğindeki doğal ve sosyo

kültürel kaynaklar üzerinde düzeltilmesi mümkün olmayan ya da uzun zaman gerektiren zararlara yol

açmaktadır. Turizmin olumsuz etkileri daha çok tüketime dayalı kitlesel kullanımın sonucunda ortaya

çıkmaktadır. Kitle turizmi olarak nitelendirilen bu geniş kapsamlı kullanım, plansız yapılanma ve aşırı

kapasite kullanımıyla birleşerek telafisi zor olumsuzluklara sebep olmaktadır. Bu olumsuzluklara tepki olarak

1970’li yıllardan sonra sürdürülebilir turizm kavramı ortaya çıkmıştır (Çavuş, 2000). Turizmin geleceğe

yönelik devamlılığını sağlamak sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla mümkündür. Turizm arz potansiyelinin

yüksek olduğu, yıpranmamış doğal, tarihi ve sosyo-kültürel çekiciliklere sahip ülkeler, kaynaklarını planlı ve

koruma-kullanma ilkelerine bağlı kalarak kullanmalı, bu turistik arz kaynaklarına ek olarak turizmde ürün

çeşitliliğini sağlayacak alternatif turizm aktiviteleri geliştirilmelidir (Çeken vd., 2009: 1217). Bu noktada

çalışmanın temel amacı kitle turizm merkezli olarak yapılanmış ve diğer alternatif turizm türlerinin henüz

yeni farkına varmaya başlayan Türk turizm sektörüne, bu alternatif turizm türlerinin sürdürülebilir ilkelere

göre uygulanması gerekliliğini vurgulamak ve bir model olarak Efes bölgesindeki kültür turizm

faaliyetlerinin sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak nasıl geliştirilebileceğini değerlendirmektir.

Çalışmada öncelikle sürdürülebilirlik, sürdürülebilir turizm ve kültür turizm konularına değinilmiş, daha

sonra Efes ören yeri ile ilgili sürdürülebilir turizm kapsamında bir durum analizi yapılmıştır. En son olarak

genel bir değerlendirme yapılmış, sürdürülebilir kültür turizminin nasıl geliştirileceği konusunda önerilerde
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bulunulmuştur. Çalışma yapılandırılmamış alan araştırmasına dayalı bir araştırma olmasıyla, sürdürülebilir

turizmle ve kültür turizmiyle ilgili diğer araştırmalardan farklılaşmaktadır.

Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Turizm Kavramı

Son dönemlerde küreselleşmenin hızlanmasıyla ve sanayileşmenin artmasıyla birlikte özellikle gelişmiş

ülkelerde hayat standartları yükselmiş ve artan tüketim eğilimi sonucu çevresel bozulma daha da artmıştır

(Mebratu, 1998: 493). Bunun sonucunda insanların sahip oldukları çevrenin gelecekteki nesillerin ihtiyaçları

doğrultusunda korunması bir zorunluluk haline gelmiştir. Sürdürülebilirlik kavramı 1987 yılında “Ortak

Geleceğimiz” başlığıyla Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun raporunda gündeme

getirilmiş ve dünya gündeminde daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Sürdürülebilirlik kavramını daha

iyi anlamak için bu kavramla ilgili yapılmış bazı tanımlamalara bakmak gerekmektedir. Middleton ve

Hawkins (1998) yaptıkları tanımda Sürdürülebilirliği “İnsan nüfusunun faaliyetleri ile doğal, sosyal ve

kültürel çevreleri arasında uyumun bulunduğu bir denge durumu” olarak tanımlamıştır. Coccossis’e (1996)

göre ise sürdürülebilirlik insan faaliyetlerinin çevresel kaynaklar üzerindeki etkilerinden doğan ve uzun

dönemde ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve çevresel olumsuzlukların önüne geçmeyi amaçlayan yaklaşımlar

bütünüdür. Tanımlardan da anlaşıldığı gibi sürdürülebilirlik sadece çevreyle ilgili olmayan, sosyal ve

ekonomik boyutları da olan bir kavramdır.

Kalkınma açısından ele alındığında sürdürülebilirlik ve turizm kavramlarının bütünsel bir bakış açısıyla ele

alınması gerekmektedir. Birçok ülke için turizm gelirlerinin önemi göz önüne alındığında, bu gelirlerin

sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Önemli turistik arz değerlerine

sahip ülkelerin aç gözlü bir yaklaşımla bu değerlerden maksimum faydayı sağlama yolunda geçmişte

gösterdikleri faaliyetlerin olumsuz sonuçları zaman içinde ortaya çıkmaktadır. Bu olumsuzluklara bir tepki

olarak sürdürülebilir turizm kavramının önemi giderek artmaktadır. Sürdürülebilir turizm turizme kaynak

olan bölgesel ve yerel çekiciliklerin korunup geliştirilerek devamlılığını sağlamak olarak ifade edilebilir

(Avcıkurt, 1996). Kültürel ve doğal kaynakların hızlı bir şekilde zarar görmeye devam etmesi durumunda

turizmin temelini oluşturan birçok kaynak yok olacaktır. Özellikle kitle turizminin yerel çevre ve toplum

üzerindeki olumsuz etkilerinin farkına varılması daha sürdürülebilir nitelik taşıyan alternatif diğer turizm

türlerine doğru bir arayışı teşvik etmiştir. Sürdürülebilir turizm ihtiyacını ortaya çıkaran temel düşünce,

turizmin kaynağını oluşturan çevresel ve kültürel değerlerin uzun dönemde bozulmadan ya da ortaya

çıkabilecek olumsuz etkileri en aza indirecek şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bugün artık turizm, doğayı

ve onun barındırdığı sosyo kültürel değerleri aşırı tahrip eden kitle turizmi görüntüsünden yavaş yavaş

uzaklaşarak doğayı daha çok kullanan, ancak, eğitimli ve doğaya saygılı kullanıcı profiline sahip “doğa

tabanlı turizm” biçimlerine doğru yönelmektedir. Dünya turizm etkinliklerinde kitle turizmi büyük payını

korusa da, doğa tabanlı turizm giderek uluslar arası çapta payını arttırma yönündeki seyrini sürdürmektedir

(Akesen, 2009: 368).

Sürdürülebilir turizm anlayışının önemli araçlarından biri taşıma kapasitesi kavramıdır. Taşıma kapasitesi

çevreden yararlananların tatmin derecesini azaltmadan ve çevrenin değer kaybetmesine neden olmadan

hizmet ve faaliyet kapasitesinin devamlılığını sağlamayı ifade eder (Küçüktopuzlu, 1990). Turizmde

sürdürülebilirliğin sağlanmasında taşıma kapasitesiyle birlikte temel ilkelerin belirlenmesi ve bu ilkelere

dayalı olarak faaliyetlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Kaynakların sürdürülebilir kullanımı, aşırı

tüketimin ve atıkların azaltılması, çeşitliliğin sürdürülmesi, turizmin planlama kapsamına alınması, yerel

ekonomilerin desteklenmesi, ilgili grupların ve halkın görüşlerinin alınması, sorumlu bir turizm pazarlaması

anlayışı bu ilkeler arasında yer almaktadır (Garrod ve Fyall, 1998: 199). Bunun yanında sürdürülebilir

turizmin temel amaçları sürdürülebilir turizmi daha anlaşılır kılmak için maddeler halinde aşağıda

sıralanmıştır (WTO, 1997: 255):

 Yerel toplumun yaşam kalitesini artırmak

 Nesiller arasında eşitlik ilkesini korumak

 Ekolojik sistemler ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesiyle çevre kalitesini korumak

 Toplumun sosyal ve kültürel bütünleşmesini sağlamak

 Ziyaretçiler için yüksek kalitede bir deneyim sağlamak
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Bir Sürdürülebilir Turizm Türü Olarak Kültür Turizmi: Efes Örneği

Kültür turizmi bir bölgenin somut ve soyut kültürel değerlerinin temel çekim öğesi olduğu bir turizm

çeşididir. Bu değerler bazen bölgede yaşayan insanların yaşam şekilleri bazen bölgede yaratılan sanatsal

objeler ve bazen
de

sanat eserlerinin sergilendiği müzelerdir. Kültür turizmi kültürel açıdan farklılık arz eden

yöreleri görmek, gittikçe kaybolan yaşam biçimlerini gözlemlemek, geçmiş kültürlere ait tarihi eserleri gezip

görmek gibi faaliyetleri içermektedir. Kültür turizmi uzun dönemde kitle turizmine oranla, sürdürülebilir

turizm amacına çok daha fazla hizmet etmektedir (Özdal ve Yürik, 2007: 722). Kutsal yerlere yönelik turizm

etkinlikleri olarak tanımlanan “inanç turizmi” kültür turizminin bir alt boyutu olarak değerlendirilebilir. İnanç

turizminde turistin seyahate katılma amacı dini yerleri ziyaret etmek ve bu yerlerde ibadet ihtiyacını

karşılamaktır. Efes bölgesi Hıristiyanlar için kutsal nitelik taşıyan eserlere sahip olmasıyla birlikte, Osmanlı

dönemi Müslüman eserlerini de bünyesinde barındırması nedeniyle inanç turizmi açısından önemli bir

bölgedir. Sürdürülebilir kültür turizminin sağlanabilmesi için ilk olarak destinasyonlardaki, kültürel

varlıkların belirlenmesi gerekmektedir. Tüm sektör birimlerinin fikirleri alınarak işbirliği içersinde yeni

stratejiler belirlenip planlama yapılması son derece önemli bir koşuldur. Lebe ve Milfelner (2006)

çalışmalarında bölgelerin yapısını dikkate alan bir destinasyon yönetim organisazyonunun kurulmasının

öneminden bahsetmiştir. Yerleşen turizm bilinci ile yeni ve güçlü bir destinasyon imajı oluşturulması,

kültürel turizm faaliyetlerinin devamı ve sürdürülebilirliği için son derece önemli bir adım olarak kabul

edilmektedir. Ayrıca ve destinasyonlar üzerinde ortaya çıkabilecek çeşitli olumlu ve olumsuz etkilerin

belirlenmesi ve gerekirse çeşitli tedbirlerin alınması oldukça önemlidir.

Eski çağlardan günümüze kadar kesintisiz yerleşim gören nadir antik kentlerden biri olan Efes, her dönemde

önemli bir kültür, sanat ve uygarlık merkezi olarak bilinmektedir. Antik Çağ’ın en önemli uygarlık

merkezlerinden biri olan Efes evrensel dünya mirasının önemli bir parçasıdır. Efes ören yeri Yunan ve Roma

kültürlerinin oluşturduğu bir geçmişe sahiptir. Ülkemizin en büyük antik tiyatrosu Efes ören yerinde

bulunmaktadır. Avusturyalı ve Türk arkeologlar tarafından restorasyonu tamamlanan yamaç evler, dünyanın

yedi harikasından biri olarak kabul edilen “Artemis Tapınağı” Efesin simgesi haline gelmiş kültürel

yapıtlardır. Ayrıca, Hıristiyanlar için kutsal nitelik taşıyan Meryemana’nın hayatının son günlerini geçirdiği

Meryemana Evi Efes’te Bülbül Dağı’nda yer almaktadır. Celsus Kütüphanesi, Eğitim Binası, Stadyum,

Agoralar, Belediye Sarayı (Prytenion), Domitian Tapınağı, Trajan Çeşmesi, Efes Müzesi, St. John Kilisesi,

Yedi Uyurlar Mağarası, İsa Bey Camii Efes ören yerinde bulunan diğer kültür varlıklarıdır.

Araştırmanın Amacı ve Yöntem

Bu çalışma ile Efes ören yeri ile ilgili yapılan çalışmalara güncel bir katkı sağlamak, alternatif bir turizm türü

olarak kültür turizminin önemini vurgulamaktır. Efes ören yerinin sahip olduğu kültürel varlıklar, dünya tarih

mirasının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu sebeple, Efes ören yerini gelecek nesillere

ulaştırılabilmesi için sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak kullanımını ve atıl bırakmaksızın turistik bir

değer olarak ortaya çıkarılmasını sağlayacak dengeli bir yaklaşımın ortaya konulması gereklidir. Bu noktada

bu araştırmanın amacı böyle bir yaklaşımı destekleyecek unsurları vurgulamak ve Efes bölgesinin bir turizm

bölgesi olarak gelişimine katkı sağlayacak teorik bir çerçeve oluşturmaktır.

Bu çalışma için veri toplama yöntem ve tekniği olarak Yapılandırılmamış gözlem tekniği kullanılmıştır. Bu

araştırma yönteminde araştırma konusu ve sorunla ilgili birey ve objeler bir zaman kesiti içerisinde

araştırmacının gözlemi altındadır (Aziz, 2008: 77). Elde edilen verilerden yararlanılarak sürdürülebilir kültür

turizmi açısından SWOT analizi tekniği kullanılarak bir değerlendirilme yapılmıştır. Swot analizi ile elde

edilecek verilerle Efes ören yerinin sürdürülebilir kültürel turizmindeki gelişme potansiyeli ortaya konulmaya

çalışılacak, bölgenin bir kültür destinasyonu olarak gelişimiyle ilgili yapılması gerekenler

değerlendirilecektir.

Bulgular ve Sonuç

Sürdürülebilir turizm, günümüz turistlerinin ve yerel toplumlarının gereksinimlerini karşılamakla birlikte,

gelecek için korumacılığın ön planda tutulmasının ve fırsatların uygun kullanılmasının gerekliliğini öne süren

bir yaklaşımdır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, sürdürülebilir turizmin sağlanmasında

toplumun ihtiyaçlarının yanında gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurulmasıdır.

Çalışmanın ana sahası olarak seçilen Efes ören yeri sahip olduğu kültürel değerlerle kapasitesinin çok altında

turizm hizmeti veren bir destinasyondur. Bunun genel sebepleri arasında sürekli turizm pazarının

yaratılamaması, yanlış stratejik yaklaşımlar ve yeterli planlamanın yapılmaması gösterilebilir. Kültürel

 

154



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

mekânların pazarlanmasında kültürel turizm çekiciliğine sahip Efes gibi destinasyonların kültürel bir imajla

ön plana çıkarılması son derece önemlidir. Bir plan dahilinde sürdürülebilir bir turizm gelişiminin başarılı

olabilmesi her şeyden önce işbirliği ve uyuma bağlıdır. Turizm yapısı içinde yer alan tüm örgütlerin fikir

alışverişinde bulunması ve işbirliğine gitmesi oldukça önemlidir. Bu noktada Turizm Bakanlığının ve yerel

yönetimlerin işbirliği içinde hareket etmeleri ve bölgenin turizm açısından dengeli gelişiminin sağlanabilmesi

için bütünsel bir strateji geliştirmeleri gerekir. Bu stratejilerin geliştirilmesinde öncelikle bölgenin kültür

turizmiyle ilgili sahip olduğu kaynaklar, fırsat ve tehlikeler değerlendirilmelidir. Araştırma verilerine

dayanarak sürdürülebilir kültür turizmi bakımından Efes ören yerinin güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve

tehditler aşağıdaki tablo 1’de sunulmuştur (Eser, 2011: 102).

Sahip olduğumuz bu kültürel hazineyi sadece bir gelir kaynağı olarak değerlendirmek, kısa dönemde yüksek

kar amacını taşıyan işletmelerin bu değerleri tahrip etmesi sonucunu doğurmaktadır. Yüksek kazançlar

uğruna bu değerlerin yok edilmesi veya zarar görmesi kabul edilemez olmakla birlikte, tamamen atıl

bırakılması da doğru değildir. Bu nedenle turistik arz kaynağı durumundaki nadir kültürel yapı ve değerlerin,

objektif ve bilimsel bakış açısıyla ne düzeyde turizme açılabileceği tespit edilmeli, bu doğrultuda planlı ve

sürdürülebilir bir yapılanma gerçekleştirilmelidir. Ayrıca bölgenin turizm açısından doğru kullanılması için

bir destinasyon kimliğinin de oluşturulması önemlidir. Bölgenin tanıtımında kültürel zenginlikleri vurgulayan

öğelerin kullanılmasının yanı sıra, bölgedeki yapılanma da kültürel kimlikle uyumlu şekilde

gerçekleştirilmeli, kültürel öğelere aykırılıklar taşımamalıdır. Turizmle ilgili kitlesel bir yapılaşma değil,

bölgeye has özellikler taşıyan dengeli bir yapılanma tercih edilmelidir. Bölgenin gelişim sürecinin izlenmesi

açısından Efes ören yerine giriş-çıkışlarla ilgili istatistiklerin tutularak gerekli veri tabanlarının oluşturulması

önemlidir. Bölgede turizm gelişiminin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için burada yaşayan yerel halkın da

farkındalığının ve katılımının sağlanması gerekir (Alaeddinoğlu, 2008; Topaloglu ve diğ., 2010). Gelecek

araştırmalarda Efes bölgesinde yaşayan yerel halkın turizmle ilgili algılarının araştırılması sürdürülebilir

kültürel turizmin gelişiminde yerel halkında aktif olarak katılımının sağlanması açısından önemli olacaktır.

Tablo 1: Efes Ören yerinin SWOT Analizi

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

Zengin tarih, kültür ve tabiat varlıklarıCoğrafi konum ve pazara yakınlıkTurizme yönledirilebilecek iş gücünün varlığıYöresel festivallerYüksek turist potansiyeliEfes müzesiÖnemli bir dini merkez olmasıSeyahat acentelerinin düzenlediği turlarDünya’nın yedi harikasından birine sahip olmasıİklim ve doğal ortam

Turizm olgusuna çabuk uyum sağlayabilecek bir

nüfusa sahip olması

Yeterli tanıtım ve pazarlamanın yapılmaması

Turizm bilincinin yeterince gelişmemiş olması

Kısa süreli ziyaret yapılması

Ziyaretçilerin tam olarak doğru yönlendirilememesi

Kazı çalışmalarının sürekli ve istikrarlı bir şekilde

sürdürülememesi

Tanıtım ve pazarlamaya ayrılan bütçenin yetersizliği

Doğal ve kültürel değerlerin korunmasına yeterli

önemin gösterilememesi

Fırsatlar Tehditler

Tarih ve kültür turizmine olan ilginin artmasıAlternatifturizm türleri için potansiyelin yüksekliğiBüyük şehirlere yakınlığıEge bölgesinin artan çekiciliğiBüyüyen dünya turizmiMüze kart uygulamasıEfes’in ışıklandırılmasıEfes çevresindeki doğa sporları faaliyetleriningeliştirilmesi Kültürel yapıların zarar görmesi

Kirlilik

Denetim azlığı

Ziyaretçilerin sebep oldukları tahribat

Orijinal yapıdan uzaklaşılarak yapılan restorasyon

çalışmaları

Özelleştirme

Peyzajı bozan yapılar

Aşırı kalabalık

Turistlere bakış açsının olumsuz yönde değişmesi

Ticari zihniyet

Yangın riski

Tur programlarının belirli dönemlerde yoğunlaşması
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İbrahim
Alpay YILMAZ
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Özet

Bu çalışmanın amacı, Kırklareli ilinin İğneada Beldesi’nde, sürdürülebilir turizm kavramı çerçevesinde

ekoturizmin uygulanabilirlik derecesini ilgili kaynaklardan yararlanarak incelemek; yöre halkının

ekoturizme bakış açısını belirlemektir. Sürdürülebilir turizm kavramı, günümüzde sürdürülebilir kalkınma ve

çevre koruma kavramlarıyla birlikte ele alınan önemli bir kavramdır. Günümüzde ülkeler, turizmde uzun

dönemli rekabet üstünlüğünü elde edebilmek için doğal kaynaklarını korumak ve alternatif turizm türlerine

geçiş yapmak durumundadırlar. Ekoturizm, bu alternatif turizm türleri arasında yer alan, doğa-dostu turizm

faaliyetlerini adlandırmakta kullanılan bir terimi oluşturmaktadır. Bir yandan doğa korunurken, diğer yandan

yöre halkına doğrudan gelir sağlamak, ekoturizmin başlıca özelliğidir. Dolayısıyla gerek sürdürülebilirlik

çerçevesinde ulusal rekabet avantajının elde edilmesinde, gerekse de bölgesel gelişmişlik farklarının ortadan

kaldırılmasında ekoturizm önemli bir işleve sahip bulunmaktadır. Çalışma kapsamında yapılan alan

araştırmasından elde edilen bulgulara göre, İğneada halkı ekoturizme karşı olumlu bir tutum içerisindedir.

Ekoturizmin, yöre halkının desteği olmaksızın sürdürülemeyeceği göz önüne alındığında, bu veri, İğneada’da

ekoturizmin halkın desteğiyle uygulanabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir turizm, Ekoturizm, İğneada

Giriş

Bu çalışmanın temelini, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli araçlarından biri olan ekoturizmin, Kırklareli

ilinin İğneada beldesindeki potansiyeli oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, ikincil kaynak taramasına

dayanarak Kırklareli ilinin İğneada beldesinde ekoturizm faaliyetlerinin yapılabilirliğini belirlemek; ve

ikincil kaynak taramasının yanı sıra bir alan çalışması ile de yöre halkının ekoturizm açısından bilinç

düzeyini ve ekoturizme ne derece hazır olduğunu saptamaktır. Çalışmanın kapsamını; günümüzde gerek

küresel, gerekse ulusal ölçeklerde sürdürülebilir kalkınmanın en önemli araçlarından biri olarak kabul edilen

sürdürülebilir turizm kavramı ve bu kavramın içini en fazla dolduran bir alternatif turizm türü olarak

ekoturizm oluşturmaktadır. Bu kapsamda sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir turizm,

kitle turizmi, alternatif turizm ve bir alternatif turizm türü olarak ekoturizm gibi kavramlar ele alınarak

açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın orijinalliği; GEF II projesi dökümanlarından elde edilen pratik

bilgilerin, sürdürülebilir turizm ile ilgili literatürden ve alanda gerçekleştirilen bir anket çalışmasından elde

edilen verilerden yararlanılarak; bütüncül bir çalışma haline getirilmesinden kaynaklanmaktadır. Çalışmanın

önemi sürdürülebilir turizm kalkınması sürecine katkıda bulunma potansiyeli oldukça yüksek olan ekoturizm

kavramını ele almasından, ve bu kavramla ilgili olarak literatüre veri ve enformasyon sağlamasından ileri

gelmektedir. Bu çalışmanın aynı konuyla ilgili olarak bundan sonra yapılacak çalışmalara da yol gösterici

olabileceği ifade edilebilir.

Literatür Taraması

Batı tarzı sanayileşme, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, dünya kaynaklarının önemli ölçüde

tükenmesine yol açmış ve bu nedenle, çevrenin korunması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ancak, küresel

ölçekte çevreyi koruma konusundaki temel sorun, çevreyi korurken endüstriyel büyümenin de gerçekleşmesi

gereğinin yerine getirilmesidir. Bu gereğin yerine getirilmesinde “sürdürülebilirlik” anlayışının yol

göstericiliği söz konusudur. Sürdürülebilirlik kavramı ilk defa Birleşmiş Milletler tarafından 1987 yılında
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yayımlanan Brundtland Raporu’nda gündeme alınmıştır. 1992 yılında Rio’da toplanan Çevre ve Kalkınma

Konferansı sonucunda sürdürülebilirlik kavramı küresel olarak benimsenen bir ilkeye dönüşmüştür (Tekeli,

2011: 185, 186).

Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi günümüzde ekonomik faaliyetlerin, doğal çevre varlıklarına zarar

vermeden yürütülmesi gereğinin anlaşılmasıyla birlikte, sürdürülebilirlik kavramına ciddi bir vurgu

yapılmaktadır. Gelişmiş ülkelerin sanayileşmede kaydettikleri ilerlemelerin bir sonucu olarak, bu ülkelerde

çevre kalitesinde bozulmalar gerçekleşmiştir. Diğer yandan gelişmiş ülkelerin tecrübe ettikleri bu gerçek,

henüz sanayileşmemesinin tamamlamamış Türkiye ve benzeri gelişmekte olan ülkeler açısından ise ibret

alınabilecek önemli bir örneği oluşturmaktadır.

Sürdürülebilirlik, bir topluluğun, ekosistemin ya da sürekliliği olan herhangi bir sistemin işlevlerini

kesintisiz, bozulmadan, aşırı kullanımla tüketmeden ya da sistemin yaşamsal bağı bulunan temel kaynaklara,

taşıma kapasitelerinin üzerinde yüklenmeden sürdürülebilmesi yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Yılmaz,

2007b: 211, 212). Sürdürülebilirlik kavramı ile ilişkili diğer bir kavram sürdürülebilir kalkınmadır. WCED

(World Commission on Environment and Development)’ın sürdürülebilir kalkınma tanımı kısaca şöyledir:

“Sürdürülebilir kalkınma; bugünkü kuşakların, gelecek kuşakların olanaklarını tehlikeye atmaksızın kendi

gereksinimlerini karşılamasını mümkün kılan bir kalkınma modelidir.” (Gündüz, 2004: 58).

Turizm, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde önemli bir araçtır. Temiz ve bozulmamış bir çevre,

turizm endüstrisi için temel girdiyi oluşturmaktadır. Bu nedenle turizm girişim ve yatırımlarının çevre

korumacılığı anlayışı ile birlikte yürütülmeleri gerekmektedir (Sezgin, 1995: 133). Turizm, varlığı büyük

ölçüde doğal çevre kaynaklarına dayanan ve bu kaynakların korunması ve geliştirilmesine ihtiyaç duyan bir

olgu olmakla birlikte; diğer yandan bu varlıkları kullanması sonucunda bozulmalarına ve hatta tükenmelerine

yol açabilmektedir. Bu nedenle, turizm ile sürdürülebilir kalkınma arasında sıkı bir bağ vardır. Turizm

faaliyetlerinin sürdürülebilir ölçütler içinde kalması, turizmin varlığını sürdürebilmesinin zorunlu ve vaz

geçilmez koşullarından birini oluşturmaktadır (Çavuş, 2004: 29, 30, 32).

Turizmin, doğal çevre kaynakları ile ilişkisi, çift yönlü bir ilişki şeklindedir. Bir yandan doğal çevre

kaynakları turizm sektörü için temel girdiyi oluştururken, diğer yandan turizm faaliyetleri doğal çevre

kaynaklarının ekonomik faaliyetler amacıyla kullanılmasına yol açmaktadır. Başka türlü katma değer

yaratamayacak ve atıl kalacak doğal çevre kaynakları, turizm faaliyetleri aracılığıyla ulusal ekonomiye gelir

yaratmaktadırlar. Dolayısıyla çevrenin korunması ve turizm sektörü arasındaki ilişkinin boyutları,

incelenmesi ihmal edilemeyecek derecede bir öneme sahiptir.

Sürdürülebilir kalkınmanın, çevre değerleri üzerinde olumsuz bir etkiye yol açmadan, ekonomik kalkınmanın

sürekliliğini vurguladığı göz önünde bulundurulduğunda, sürdürülebilir turizm; “sektörü besleyen doğal

çevre ve insan kaynakları üzerinde olumsuz bir etki yaratmadan, turizm kapasitesini ve turizm ürünlerinin

kalitesini artırmak” şeklinde de tanımlanabilmektedir (Kahraman ve Türkay, 2009: 107, 108).

Dünya Turizm Örgütü (WTO), sürdürülebilir turizm kalkınmasını; turizm sektöründe yer alan ev sahipleri ile

turistik tüketicilerin gereksinimlerinin, bugün var olan kaynakların gelecekteki değerlerinin artırılarak ve

korunarak karşılanması şeklinde tanımlamıştır (Akpınar ve Bulut, 2010: 1577). Sürdürülebilir turizm

kalkınması; yaşam destek sistemlerini, biyolojik çeşitliliği, gerekli ekolojik süreci ve kültürel bütünleşmeyi

muhafaza ederken; ekonomik, sosyal ve estetik gereksinimlerin tam olarak karşılanabileceği bir biçimde tüm

kaynakların yönetimidir (Kaya, 1997: 25).

Ekonomik kalkınma planlarının birer tamamlayıcısı olarak sürdürülebilir turizm geliştirme programları, çevre

korumanın ekonomik faydaya yol açtığını kavrayan turizm politika yapıcıları tarafından gündeme

alınmaktadır. Bu sürdürülebilir turizm geliştirme programları, diğer sosyoekonomik unsurlarla da

bütünleştirilmektedir (Elmazi, Stojanoski ve Nedelea, 2006: 600).

Sürdürülebilir turizm ile ilişkili bir diğer kavram, taşıma kapasitesidir. Sürdürülebilir turizmi

gerçekleştirebilmenin ilk koşulu, turistik bölgelerin taşıma kapasitesinin belirlenmesidir. Taşıma kapasitesi;

“Çevreye zarar vermeden ve rekreasyon olanaklarının tümü kullanılarak barındırılabilecek en fazla turist

sayısı” olarak tanımlanmaktadır (Kahraman ve Türkay, 2009: 65). Bu tanıma göre bölgedeki optimal taşıma

kapasitesi, doğal kaynakların ve rekreasyonel olanakların dengeli kullanımını da beraberinde getirir. Beşeri

faaliyetler ile çevre arasındaki etkileşime ait önemli içgörüler sağlayan taşıma kapasitesi, çevrenin yönetimi

açısından da yararlı bir kavramdır (Zacarias, Williams ve Newton, 2011: 1075).
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Turistik bölgelerde taşıma kapasitesinin aşılması durumunda, yalnızca fiziki çevre değil doğal, sosyal,

kültürel ve ekonomik çevre de bozulmaktadır. Bu duruma sebep olan temel olgu da kitle turizmdir.

Kontrolsüz yürütülen kitle turizmi faaliyetlerinin çevre üzerindeki tahribatları karşısında, alternatif turizm

türleri ortaya çıkmıştır. Alternatif turizm faaliyetleri; turizmin on iki aya yayılması, farklı turizm

merkezlerine yönelinmesi, turistlerin yalnızca deniz-güneş-kum turizminin yapıldığı kıyı kesimlerine değil, iç

bölgelere de yönlendirilmesi ve böylece bu bölgelerde de kalkınmanın sağlanması amaçlarıyla yapılmaktadır

(Günlü ve Şahin, 2007: 151).

Bir alternatif turizm türü olarak ekoturizm, turizmin olumsuz etkilerini azaltmakta ve sosyal, kültürel,

ekonomik ve çevresel gelişmeye katkıda bulunmaktadır (Bozok ve Yılmaz, 2008: 112). Ekoturizm kavramı;

sürdürülebilir turizm kavramı ile birlikte gündeme gelmiştir. Turizm pazarında, doğa temelli bir turizm türü

olarak tanımlanan ekoturizm, bir sürdürülebilir kalkınma aracı olarak görülmektedir. Ekoturizmin odak

noktasını fiziksel çevre değerleri oluşturmaktadır. Uluslararası Ekoturizm Topluluğu, ekoturizmi şöyle

tanımlamaktadır: “Ekoturizm çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı

seyahattir.” (Kahraman ve Türkay, 2009: 41). Ekoturizmin, hem ekonomik gelişmeyi sağlayarak, hem de

çevrenin korunmasına katkıda bulunarak, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde önemli bir faktör

olduğu da ifade edilmektedir (Teh ve Cabanban, 2007: 999). Akademik literatürde ekoturizmin hem

ekonomik ve sosyal yararlar sağladığı, hem de doğal kaynakların korunmasına bir zemin oluştruduğu kabul

edilmektedir (Mulindwa, 2006: 646).

Özellikle turistik talebin daha bilinçli ve çevreye duyarlı bir hale geldiği günümüzde, ülkelerin artık klasik

kitle turizmine yönelik girişimlerle küresel anlamda rekabet edebilmeleri mümkün olmamaktadır.

Dolayısıyla, ülkeler alternatif turizm türlerine yatırımlar yapmaktadırlar. Ekoturizm de bu yatırım

alanlarından biridir; ve başarıyla gerçekleştirilebilecek ekoturizm faaliyetlerinin ülkelere yerelden

uluslararası alana doğru rekabet avantajları sağlayabileceği bir gerçektir.

Yöntem

Bu çalışma ikincil kaynak taraması ve alan araştırması şeklinde planlanarak gerçekleştirilmiştir. İkincil

kaynak olarak taranan kaynaklar Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi (GEF II Projesi) kapsamında hazırlanan İğneada Eko

Turizm ve Ziyaretçi Yönetim Plan Taslağı; aynı proje kapsamında hazırlanan İğneada Longoz Ormanları ve

Çevresinde Yaşayan Hayvanlar ve İğneada Longoz Ormanları Bitkileri başlığını taşıyan kitapçıklar;

künyeleri kaynakçada belirtilen lisansüstü tezler, bildiri ve makalelerdir.

Çalışmanın alan araştırmasının amacı; İğneada halkının eko-turizme nasıl yaklaştığını belirlemektir.

Araştırma kaynak ve zaman kısıtı nedeni ile Kırklareli’nin İğneada beldesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma

kapsamında daha önce Murat Halil AKIN tarafından hazırlanan “Türkiye’de Ekoturizmin Sürdürülebilir

Gelişimi: Kaçkar Dağları Milli Parkı Örneği” başlıklı Yüksek Lisans tezinde kullanılan ölçek, yeni madde

eklemek suretiyle kullanılmıştır. Kullanılan ölçek 3’lü Likert tarzı ifadelerden ve kategorik üç sorudan

oluşmuştur. Likert tarzı ifadeler Katılmıyorum (1), Kararsızım (2) ve Katılıyorum (3) şeklinde puanlanmıştır.

Çalışma kapsamında İğneada beldesinde yaşayan 113 kişiden veri toplanmış ve toplanan veriler “frekans

analizleri”ne tabi tutulmuştur.

İğneada’nin Sahip Olduğu Kaynak Değerleri

Kırklareli ilinin Demirköy ilçesine bağlı olan İğneada; Karadeniz’e kıyısı bulunan, Istranca Dağları’nın

eteğinde yer alan bir kasabadır. Kırklareli’ne 97 km., Edirne’ye 165 km., Tekirdağ’a 121 km. ve İstanbul’a

250 km. uzaklıktadır. 22. km.lik uzun sahili İğneada’yı yaz aylarında turizm açısından çekici bir yerleşim

haline getirmektedir. 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre İğneada’nın kış aylarındaki nüfusu 2215 iken;

yaz aylarında nüfusu 12.000 dolayına çıkmaktadır. Istranca Dağları, İğneada’yı çevresinden soyutlamıştır ve

bu nedenle İğneada’yı kendi yaşam çevresini oluşturmak zorunda bırakmıştır. Bu soyutlanma durumuna

bağlı olarak İğneada’nın sahip olduğu doğal kaynaklar, çeşitli çevresel değişikliklere ve ciddi kayıplara

uğramadan günümüze kadar gelmiştir. Bölgenin doğal dengesi henüz bozulmamıştır ve bölge birçok

ekosisteme ve zengin bir biyoçeşitliğe sahiptir.

İğneada’nın sahip olduğu doğal kaynak değerlerinin başında longoz (su basar) ormanları gelmektedir.

İğneada ve çevresinde bulunan longoz ormanları; bu ormanların çevresinde bulunan dar dere vadilerinin

şekillendirdiği alanlarda yayılış gösteren ve meşe türlerinin ağırlıkta olduğu ormanlar, göller, bataklıklar,

dereler, kumul kıyılar ve deniz, İğneada’yı zengin bir ekosistem haline getirmektedir (Kavgacı, 2007: 4).
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Saka, Mert ve Erikli göllerinin batı yönüne doğru olan uzantılarında gelişen bu ormanlar, yine bu göllerin

isimleriyle (Saka Gölü Su Basar Ormanı, Mert Gölü Su Basar Ormanı ve Erikli Gölü Su Basar Ormanı)

anılmaktadır. Saka Gölü Su Basar Ormanı aynı zamanda tabiatı koruma alanıdır (Kavgacı, 2007: 16). Longoz

ormanlarının büyüklükleri Tablo 1.de verilmektedir.

Tablo 1: Longoz Ormanlarının Büyüklükleri

Ormanlık saha (ha) Göl (ha) Sazlık (ha) Toplam (ha)

Saka Gölü SuBasar Ormanı
767.17 2.2 38.6 807.97

Mert Gölü SuBasar Ormanı
485.2 43.8 244.9 773.9

Erikli Gölü SuBasar Ormanı
379.5 62.9 75.2 517.6

Toplam 1631.87 108.9 58.7 2099.47

Kaynak: Kavgacı, 2007, s. 16

Kış ve ilkbahar mevsimlerinde tamamen sularla kaplı olan, yaz ve sonbahar aylarında kısmen suyu çekilen

ancak taban su seviyesi oldukça yüksek kalan, organik madde bakımından zengin asidik topraklar üzerinde

gelişmiş olan longoz ormanlarının görünümü tropikal ormanları andırmaktadır (İğneada Longoz Ormanları

Bitkileri Resimli Tanıtma Kılavuzu).. Bölgedeki longoz ormanlarının habitatları henüz bozulmadığı için

oldukça yüksek boylu (8-15 m.) karışık orman ağaçlarından oluşmaktadır (Özyavuz, 2008: 94).

Kıyı kumulları, longoz ormanları ile birlikte İğneada’nın en hassas ekosistemlerini oluşturmaktadırlar. Kıyı

kumulları çevre koşullarından fazlaca etkilenmeden günümüze kadar gelmiştir. Bu kumullar üzerinde pek

çok endemik tür bulunmaktadır. Bu nedenle kıyı kumulları korunması gereken habitatların başında

gelmektedir. Ancak kıyı kumulları, özellikle yaz aylarında deniz turizminden dolayı büyük bir baskı altına

girmektedir. Ayrıca yöre halkı hayvanlarını otlatmak için kıyı kumullarını geçiş bölgeleri olarak kullanmakta,

bu da ekosistem üzerinde tahribat oluşturmaktadır (Özyavuz, 2008: 87).

İğneada’nın sahip olduğu diğer doğal kaynak değerleri; gölleridir. Bölgede beş adet önemli göl

bulunmaktadır. Bu göllerden Mert, Erikli ve Saka Göllleri lagün gölleri, Hamam ve Pedina orman içi

göllerdir. Mert Gölü, İğneada’nın güney kısımında, geniş bir düzlük üzerinde yer almaktadır. Mert Gölü’nün

kuzeyinde Karadeniz bulunmaktadır. Erikli Gölü, İğneada’nın kuzeyinde yer almaktadır. Göl, kuzeyden ve

güneyden Istranca Dağları ile, güneyden ise İğneada beldesi ile kuşatılmıştır. Saka Gölü, Mert Gölü’nün

güneyinde bulunmaktadır. Çevresi longoz ormanlarıyla kaplı olan Saka Gölü’nün önünde de, endemik türleri

açısından zengin bir kum şeridi vardır. Orman içindeki alüvyal düzlüklerde ise iki orman içi göl olan Hamam

ve Pedina Gölleri bulunmaktadır. Hamam ve Pedina Gölleri’nin yüzeyleri, endemik Su Kestanesi bitkisi ile

kaplıdır (Özyavuz, 2008: 75, 76, 77, 78).

İğneada’nın sahip olduğu bir diğer doğal kaynak değeri yaban hayatı, ya da diğer bir ifadeyle faunasıdır.

Longoz ormanları farklı ekosistemleri barındırmaları nedeniyle yaban hayatı için bir çeşitlilik

oluşturmaktadır. Çalışmada İğneada Eko-Turizm ve Ziyaretçi Yönetim Plan Taslağı çerçevesinde bilinçsiz ve

yanlış çevre kullanımı ile bilinçsiz avlanmanın bu nadir ekosistemleri tehdit ettiği ifade edilmektedir. Proje

kapsamında İğneada Koruma Alanı’nda yürütülen fauna envanter çalışmaları sonucunda 311 tür böcek, 28

tür balık, 9 tür iki yaşamlı, 65 tür memeli, 197 tür kuş, 27 tür sürüngen tespit edilmiştir. Türkiye’de yalnızca

Kuzey Trakya ormanlarında yaşayan küçük yeşil ağaçkakan bölgede görülen önemli kuş türlerinden biridir.

Bölgede görülen diğer önemli kuş türleri arasında tepeli batağan, ak pelikan, akbalıkçıl türleri, kara leylek,

akkuyruklu kartal sayılabilir. Bölgede görülen memelilere; kirpi, köstebek, nalburunlu büyük yarasa, uzun

kuyruklu çayır faresi, yaban domuzu, karaca, geyik, kurt, tilki, çakal, sansar ve porsuk örnek olarak

verilebilir. Boynuzlu engerek, yeşil kertenkele ve büyük tosbağa, İğneada’da tespit edilen sürüngenlerdir.

Pürtüklü semender, çevik kurbağa ve ağaç kurbağası bölgede tespit edilen iki yaşamlılardır. Sazan türleri

olan noktalı inci balığı ve acıbalık ile sudak bölgede gözlenen balık türleridir. Kız böceği, cengaver

(kelebek), gece kelebeği, siyah sırtlı orman karıncası, büyük teke böceği ve tatlı su istakozu bölgede

gözlemlenen omurgasız fauna elemanlarını oluşturmaktadırlar (İğneada Longoz Ormanları ve Çevresinde

Yaşayan Hayvanlar Kitapçığı).

İğneada İçin Ekoturizme Etki Eden Faktörler

İğneada ve çevresinde yaşayan insanlar genel olarak konukseverdirler ve ekoturizme etkin ilgi

göstermektedirler. Ekoturizmi gerek gelir tabanlarını çeşitlendirmek, gerekse de dış dünya ile temaslarını

 

160



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

artırmak açısından bir fırsat olarak görmektedirler. Ancak, bölgede ekoturizmin başarılı bir biçimde hayata

geçirilmesinin önünde, yerel topluluktan kaynaklanan bazı engeller bulunmaktadır. Bu engeller şunlardır

(İğneada Eko-Turizm ve Ziyaretçi Yönetim Plan Taslağı, 2007: 110,111):

Bölge insanı, ekoturizm hizmetlerini kaliteli bir biçimde sunmaları için gerek duyulan beceri, yaklaşım ve

davranışlar açısından eksiklik yaşamaktadır,

Bölgede, zengin büyük çiftlik sahipleri dışında, ekoturizme yatırım yapabilecek düzeyde sermayeye sahip

olan insan sayısı azdır,

Bölge insanı ekoturizm girişimlerini başarılı bir biçimde yürütmek için gerek duyacağı işleri yapabilme

bilgisine (know-how) yeterli düzeyde sahip değildir.

Bölge insanı, ekoturizme özgü ürünlerin tanımlanması ve geliştirilebilmesi için gerekli bilgiye de sahip

değildir.

Önemli engellerden biri de, bölge insanının yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmamasıdır.

İğneada’daki ekoturizm faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için, yerel topluluğun kendilerine tanıtılacak

olan ekoturizm faaliyetlerine uyum kapasitesi ve ekoturizmin yapısına adaptasyonu için gereken süre de göz

önünde bulundurularak yola çıkılmalıdır. Bunun için yukarıdaki engeller göz önünde bulundurularak,

İğneada’da ekoturizm girişimleri çabuk anlaşılır, küçük adımlarla başlamalı ve sonraki adımlara geçmeden

önce, faaliyetlerin yerel topluluk tarafından iyice öğrenilip kavranması için fırsat tanınmalıdır. Diğer yandan,

atılacak adımların büyüklüğünün, yerel topluluğun kendi kaynaklarıyla idare edebilmelerine uygun olarak

planlanması gerekmektedir. Aksi takdirde meydana gelecek gelişmeler, ailelerin ve sosyal ağların dağılması,

kişisel iflaslar ve hastalıkların yanı sıra bölge dışına olan göçün artması gibi önemli olumsuz sosyal sonuçlara

yol açabilecektir. Sosyal etkiler açısından, 15-30 yaş aralığındaki genç nüfus ve kadınlar özellikle önemlidir;

çünkü bu grup bölgeyi terk etme eğilimi en yüksek olan gruptur. Bunun nedeni, ailelerinin ya da yerel

topluluğun içinde henüz önde gelen pozisyonlarda bulunmamalarıdır. Bu grubu bölgede kalmaya ve

yaşamlarını burada geliştirerek devam ettirmeye yönlendirmek için genç nüfusu hedefleyen özel faaliyetler

gerçekleştirilmelidir (İğneada Eko-Turizm ve Ziyaretçi Yönetim Plan Taslağı, 2007: 111).

İğneada’da Ekoturizm Potansiyelinin Analizi

İğneada’da ekoturizme kaynaklık edebilecek olanaklar analiz edildiğinde; olumlu ve olumsuz bazı unsurların

bulunduğu görülür. Bunlar şöyle belirtilebilir (İğneada Eko-Turizm ve Ziyaretçi Yönetim Plan Taslağı, 2007:

111,112):

Mert Gölü, Erikli Gölü, plaj ve İğneada gibi, ekoturizmin geliştirilebileceği yerler, birbirlerine yakın

mesafelerde yer almaktadırlar. Her iki göl de, ziyaretçilerin görmek isteyecekleri çekiciliklere sahip olan

yerlerdir. Bu yerlerde mümkün olan faaliyetler arasında yürüyüş ve doğa gözlemi, kano, kuş gözlem ve doğa

eğitimi sayılabilir. Her iki gölden de kamp yeri ücreti, kano kirası ya da yalnızca giriş ücreti alınarak,

masraflar karşılanabilir.

İğneada’nın arkasında geniş ormanlık alanlar yer almaktadır. Yamaçlar, tepeler, vadiler, köyler, orman

yolları ve patikalar; yürüyüş, dağ bisikleti, at binme, Daphne pontica dahil olmak üzere orman gözlemi,

avlanma ve balık avı gibi spor ve dinlenme faaliyetleri için önemli bir fırsat sağlamaktadırlar.

Bölgede kuş göçü gözlemleme imkanı bulunmaktadır. Bu olanak, Karadeniz sahilinin tamamının bir özelliği

olmasından ötürü, İğneada içinde belirli bir alanla sınırlı değildir.

Sürekli olarak dalga hareketi olan bir kıyı şeridi vardır. İğneada; rüzgar sörfü, uçurtma sörfü ve deniz kanosu

gibi deniz sporları içeren fırsatlar sunan, güçlü esen rüzgarlara ve büyük dalgalara sahip bir yerdir. Bu

sporlar, çekirdek bölgeye zarar vermeyecekleri gibi, dağ bisikleti ile bölgenin turizm potansiyeline eşsiz bir

güç katacaktır.

İğneada’daki ekoturizm olanaklarına olumsuz etkide bulunan faktörler de mevcuttur. İğneada’da yaz

aylarındaki turizmin, iki ay kadar bölgede kalan yazlık ev sahipleri ile hafta sonları için yakınlardaki şehir ve

kasabalardan gelen bazı kısa süreli ziyaretçilerin faaliyetlerini içerdiği görülmektedir. Konuklar, ya

çadırlarda, ya da az sayıdaki uygun otel ve pansiyonlarda kalmaktadırlar.

İğneada’da turizmle ilgili olumsuz faktörler ise şu şekilde sıralanabilir (İğneada Eko-Turizm ve Ziyaretçi

Yönetim Plan Taslağı, 2007: 111):

İğneada’da ilgiyi çeken temel turistik çekicilik, plaj ve denizdir. Bölgenin ekolojik öneminin ya da doğal

görünümünün değeri bilinmemektedir.

Dinlenme ve kamp alanı düzensiz ve dağınıktır; özellikle uzak alanlarda atık yönetimi zayıftır.
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Longoz ormanının bir kısmı, çöp boşaltma alanı olarak kullanılmaktadır.

Bölge, orman, ya da bölgenin kullanımı ile ilgili genel bilgiler, plaj, çekirdek bölge ve koruma ile ilgili belli

sınırlar ve benzeri konular ile ilgili işaret levhaları bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bölgenin ekolojik açıdan

çekici özellikleri ve koruma çabaları ziyaretçilere etkin bir biçimde iletilmemektedir.

İğneada dışında buluna köyler, turizm ile ilgili olarak faal değildirler.

İğneada İçin Ekoturizm Açisindan Swot Analizi

Yukarıda verilen bilgilerin de ışığında yapılan İğneada için Ekoturizm açısından SWOT analizi sonuçları

Tablo 2.’de verilmektedir.

Tablo 2: İğneada İçin Ekoturizm Açısından GZFT (SWOT) Analizi

Güçlü Yönler Zayıf Yönler

İğneada’da ekoturizm için önemli bir

doğal potansiyel mevcut: longoz ormanı, dağ, deniz,

göller, temiz hava, biyolojik çeşitlilik, yabani hayat,

kum tepecikleri, balıklar, ormanda bulunan tedavi

edici özellikte bitkiler, sessizlik, kuş göçü yolları.

İğneada halkı konuksever ve yerel nüfus

ekoturizmin gelişmesi ile ilgileniyor.

İğneada’da çalışan bir kaç ev pansiyonu,

sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen aktif bir STK

ve başında ekoturizmi destekleyen bir başkanı olan

bir belediye var.

İğneada, İstanbul gibi bir metropole

yakın bir mesafede bulunuyor.

İğneada bölgesi ekonomik açıdan güçsüz

ve kamusal altyapı eksikliği var.

Bölgede, düzgün ve çeşitli turizm

tesislerinin eksikliğinin yanı sıra, iyi taşımacılık

hizmetleri de mevcut değil.

Genel eğitim seviyesi düşük; yerel halk

“eko-turizmin” anlamını bilmiyor.

Turizm tesislerinin yönetimi çok temel

düzeyde, turistlerle iletişim eksikliği var ve bölgenin

tanıtımı ile ilgili çalışmalar eksik.

- Arıcılık-bal, Mantar,

- Yabani meyveler,

- Reçel yapımı,

- Ahşap el işçiliği ürünleri,

Deniz ürünleri:

- Balık,

- Hediyelik eşya olarak deniz kabukları

Ziraat ve el sanatları:

- Süt ürünleri

- Organik meyve ve sebzeler- Halı dokuma

GEF projesi eko-turizm hizmetlerini

geliştirmek için bir fırsat sunmaktadır.

Mevcut ev pansiyonları nitelik açısından

daha da geliştirilebilir ve ekoturizm hizmetleri için

bir temel oluşturabilirler.

Avlanma ve mağaralar, bölgeye ek bir

cazibe getirebilir.

Bölgenin İstanbul’a ve Avrupa’ya

yakınlığı, buraya ulaşımı ve

kolaylaştırır.

pazarlanmasını

Fırsatlar Tehditler

Bölgede, çok iyi kalitede bazı ürünler Gençler, iş olanaklarının olmaması ve

elde edilebilir.Odun dışı orman ürünleri: yaşam kalitesinin düşüklüğü sebebiyle İğneada’yı

terk etmektedirler.

Yeni liman, nükleer enerji santrali, büyük

bir baraj ve çimento fabrikası gibi ileriye dönük

yatırım ve inşaat projeleri, yoğun kamyon trafiği

yaratarak, eko-turizm faaliyetlerine ve İğneada’nın

doğal alan imajına zarar verebilir.

Doğanın, özellikle ormanların, aşırı

derecede kullanılması ve yasal olmayan,

bilgisizlikten kaynaklanan eylemler, yaban hayatını

yok ederek ve orman yangınlarına yol açarak, doğayı

tehdit etmekte ve zararlara neden olmaktadır.

Düzensiz ve plansız inşaatlar ve ortaya

çıkan yerleşim alanları, bölgedeki en önemli

ekosistemlerin bazılarını tehdit etmektedir.

Deniz kirlenmesi ve deniz ürünlerinin

azalması.

Gelecekte küresel ısınmanın da sonucu

olarak artacak olan doğal felaketler (seller, fırtınalar).

GEF projesi, bölgedeki durumu

gerçekten geliştirmeye yetecek kapasite ve

kaynakları sağlayamayabilir.

Ulusal, bölgesel ve yerel seviyelerdeki

siyasi değişimler, belirli faaliyetleri erteleyebilir ya

da durdurabilir.

Kaynak: İğneada Eko-Turizm ve Ziyaretçi Yönetim Plan Taslağı, 2007: 109
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İğneada Ziyaretçi ve Eko-Turizm Yönetimi Stratejisi

Proje kapsamında İğneada Eko-Turizm Geliştirme Bölgesi adı altında bir ekoturizm merkezi önerisinde

bulunulmuştur. İğneada Eko-Turizm Geliştirme Bölgesi; Demirköy, Hamdibey, İğneada, Sivriler, Avcılar,

Sislioba, Beğendik ve Limanköy kasabaları ve köyleri ile bunlara bağlı yerleri içermelidir. Önerilen eko

turizm geliştirme bölgesi, PAMA tarafından hazırlanan ve herkesin kullanabileceği orman patikalarını ve

bölgedeki turist çekebilecek yerleri gösteren bir harita üzerinde halihazırda yer almaktadır. Bu harita üzerinde

köyler, kasabalar ve çekici yerler, bir yürüyüş ve bisiklet yolları ağıyla birleştirilmelidir (İğneada Eko

Turizm ve Ziyaretçi Yönetim Plan Taslağı, 2007: 113). Bu harita Şekil 1’de verilmektedir.

(Temel harita: PAMA Yuvarlaklar yerleşim yerlerini ve oklar yerleşim yerleri ile olası bisiklet ve yürüyüş

rotalarının birleşerek ortaya çıkarabileceği önerilen ağ yapısını göstermektedir).

Şekil 1: Önerilen İğneada Eko-Turizm Bölgesi ve Ziyaretçi Yönetimi Yaklaşımı

Kaynak: İğneada Eko-Turizm ve Ziyaretçi Yönetim Plan Taslağı, 2007: 115.

İğneada Eko-Turizm Bölgesi’nin kapsadığı alanda toplam yatak sayısının üst ve alt sınırı, sahanın en yoğun

kullanım zaman dilimi ve ziyaretçileri bölgeye çeken en önemli çekicilik göz önünde bulundurularak

hesaplanabilir. Bu bağlamda; bölgenin en yoğun ziyaret edildiği zaman dilimi yaz aylarıdır ve bölgeye

ziyaretçilerin gelmesine sebep olan en önemli çekicilik de plajlardır. Plajların nitelikleri bozulmadan ve

ziyaretçilere tatmin duyacakları bir deneyim sunacak şekilde, hangi yoğunlukta kullanılması gerektiğini

hesaplamak; bölgenin arzu edilen ekoturizm hizmet kalitesine ulaşılmasını sağlamak için taşıyabileceği alt ve

üst sınırların belirlenmesinde yardımcı olacaktır ( İğneada Eko-Turizm ve Ziyaretçi Yönetim Plan Taslağı,

2007: 113).

Taşıma kapasitesi, turizm bölgelerindeki arz kaynakları açısından büyük bir öneme sahiptir. Eğer turizme

kaynaklık eden çevre değerlerinin, gelecekte de turizme benzer bir şekilde kaynaklık etmeleri amaçlanıyorsa,

yani bu kaynakların sürdürülebilirliği hedefleniyorsa; bu hedef ile ilişkili en önemli konulardan birisini de

taşıma kapasitesi oluşturmaktadır. Taşıma kapasitesinin aşılmaması için hem ziyaretçilerin, hem yöre

 

 

163



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

halkının ve hem de turizm işletmelerinin eş anlı olarak, bu konunun önemini takdir etmeleri ve taşıma

kapasitesine aykırı faaliyet ve tutumlardan kaçınmaları gerekmektedir.

Taşıma kapasitesi, belirli bir alanı, belirli bir zaman süresi içinde kullanacak kişi sayısına getirilen

sınırlamadır ve bu sınır; örneğin kullanılacak olan plajın yapısı ve boyutları dikkate alınarak, alanın

ekoturizm standartlarına uygun, yani ziyaretçilere tatmin edici doğa deneyimi sunabilecek, dinlenme olanağı

sağlayacak, sıkışık bir kalabalıklaşmadan uzak, kullanıcıların rahatsız edilmeden ve özgürce dolaşarak

doğayı yaşayabileceği ve aynı zamanda kalabalığın açacağı olumsuz etkilerden uzak, yani alanın doğal

yapısını, niteliğini koruyarak ve yıpratmadan yüklenebileceği toplam insan sayısının alt ve üst sınırını belirler

(İğneada Eko-Turizm ve Ziyaretçi Yönetim Plan Taslağı, 2007: 113).

Tablo 3: İğneada’nın Plajları ve Taşıma Kapasiteleri

Alan Plajuzunluğum Ortalamaeni m Yüzeyalanı m2 Max.yoğunlukm2si/kişi Min.yoğunlukm2 si/kişi Kişisayısının üstlimiti(maksimum) Kişi

sayısının

alt limiti

(minimum)

İğneada(Erikli,

İğneada,

Mert)

3700 40 148000 22 55 6727 2691

Limanköy 650 30 19500 22 55 886 355

Beğendik 1700 30 51000 22 55 2318 927

Toplam 5850 210500 9567 3827

Kaynak: İğneada Eko-Turizm ve Ziyaretçi Yönetim Plan Taslağı, 2007

Tabloda da görüldüğü gibi, İğneada için kişi başına 22 m2’den 55 m2’ye uzanan bir plaj yoğunluk aralığı

belirlenmiştir. İğneada Koruma Alanı için plajların bozulmadan, kalitesini koruyarak taşıyabileceği en üst

limit (maksimum kapasite) 9500 kişi; en alt limit (minimum kapasite) ise 4000 kişi olarak hesaplanmıştır. Bu

durumda İğneada Ekoturizm Bölgesi içerisinde toplam 4.000 yatak ile konaklama imkanları

sınırlandırılabilirse; 5500 günübirlik ziyaretçinin de bölgeyi ve plajları sıkışık kalabalık haline getirmeden

kullanabilmesine olanak verecektir. Yani geceleme yapanlar ile günübirlik ziyaret edenlerin toplam sayısı,

İğneada Koruma Alanı taşıma kapasitesinin üst sınırı olan yaklaşık 9500 kişiye denk düşecektir. İdeal alt

limit olan 4000 civarının neredeyse iki katı kadar ziyaretçi gelse bile, doğa deneyimi kalitesi tatmin

edebilecek sınırlar içinde olacaktır. Bu yatak sınırları aynı zamanda yörenin nüfusu ile de uyumlu olacaktır

ve sosyal açıdan da kabul edilebilir sayılar olacaktır.

İğneada’nin Özgün Ekoturizm Ürünleri

Özgün ürün; bir ürünü ya da gidilecek turistik yeri, piyasadaki diğer ürün ya da turistik bölgelerden ayıran ve

hedef kitlenin söz konusu ürünü satın almasını ya da o turistik yeri ziyaret etmesini sağlayan; o ürüne ya da

turistik yere özgü bir takım özelliklerdir. Diğer bir ifadeyle, “pazarlama sloganı” olarak adlandırılabilecek,

bir seyahat acentasının müşterilerini İğneada’ya gitmeleri için ikna etmeye çalışırken kullanabileceği bir ya

da iki cümledir. Bölgenin niteliğini ve eko-turizm için mevcut olanakları temel alarak, İğneada için şu temel

pazarlama sloganı belirlenmiştir: “Türkiye Trakya’sının en geniş ormanlık alanları ile Karadeniz’in bakir

kalabilmiş son sahilleri arasında, dinlenebilmek, doğa gözlemciliği yapabilmek ve tabiiliğin tadını

çıkartabilmek için kapsamlı fursatlar.” (İğneada Eko-Turizm ve Ziyaretçi Yönetim Plan Taslağı, 2007: 116,

117).

Bir turizm destinasyonunun, herhangi bir ya da birden fazla başka turizm destinasyonları karşısında rekabet

avantajı sağlamasının temel koşullarından birisini, söz konusu destinasyonun yalnızca kendisine özgü olan ve

diğer destinasyonlarda bulunmayan bir nitelikteki turistik ürün ve hizmeti geliştirmesi oluşturmaktadır. Bu

tür özgün bir ürün ya da hizmetin sunumunda yalnızca kar amaçlı turizm işletmelerine değil, bölge halkına da

önemli bir sorumluluk düşmektedir. Özellikle ekoturizm faaliyetlerinin önemli paydaşlarından birisi de bölge

halkıdır. Bölge halkının kendine özgü yeme-içme kültürü, el sanatları, gelenek ve görenekleri, ritüelleri bir

ekoturizm destinasyonun başka destinasyonlarda bulunmayacak türde ve özgün nitelikteki ürünlerini

oluşturma potansiyelini taşımaktadırlar.

Bu konuda yapılan bilimsel bir araştırmada İğneada’da şu aktivitelere yüksek potansiyel bulunduğu tespit

edilmiştir:
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 Yürüyüş

 Dağ bisikleti

 Bitki (flora) gözlemi

 Kuş gözlemi

 Festivaller

Bu faaliyetler, İğneada’da ekoturizmin geliştirilmesine yönelik hedeflere uygundur. Yürüyüş ve dağ bisikleti

faaliyetleri için, koruma altına alınmış bölge olarak planlanmış olan alan dışındaki ormanlık tepeler

kullanılabilir. Bitki ve kuş gözlemi için en uygun yerler İğneada’nın yanındaki iki göl ve koruma altınan

alınmış bölge olarak planlanmış olan alan dışındaki diğer yerlerdir. Festivaller de mevcut yerleşim dahilinde

düzenlenebilir. Bu faaliyetler, uygun yönetim ve altyapı ile doğaya aşırı olumsuz bir etki yaratmadan

desteklenebilir. Bir kere deneyim kazanıldıktan ve sürdürülebilir ekoturizm yönetimi için kurumsal kapasite

geliştirildikten sonra, İğneada eko-turizminin daha fazla çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi için başka

faaliyetler de uygulamaya geçirilebilir. (İğneada Eko-Turizm ve Ziyaretçi Yönetim Plan Taslağı, 2007: 117).

İğneada’daki mevcut turizm potansiyelinin harekete geçirilebilmesi, beldenin bölgesel ve ulusal düzeyde

etkili bir şekilde tanıtılmasına bağlı olmakla birlikte; içinde bulunduğumuz zamanda İğneada için böyle bir

tanıtım etkinliğinin gerçekleştirildiği söylenemez. Oysa sahip olduğu longoz ormanları, lagün gölleri, kıyı

kumulları ve endemik türdeki bitkileri, faunası, ve konuksever bir yöre halkı İğneada’yı ekoturizm açısından

oldukça elverişli bir konuma getirmektedir. Bu bağlamda, İğneada’ya talep çekebilmek için gerekli özel ve

kamu teşvik ve önlemlerinin hayata geçirilmesi bir gerekliliktir.

İğneada eko-turizm bölgesi için potansiyel talep; İstanbul ve Trakya’nın diğer şehirlerindeki genç ve orta

yaşlı, eğitimli ve gelir düzeyi yüksek kesimdir. Bu kitleye; seyahat acentaları, spor kulüpleri ve aktiviteleri,

çeşitli ağlar ve İnternet ile ağızdan ağıza anlatılması yoluyla ulaşılacaktır. İkinci ulusal pazar, sağlık ve

eğitim kurumları olacaktır. Uluslararası pazara, ekoturizm hizmetlerinin daha faal bir seviyeye gelmesinden

sonra girilecektir. Ana hedef grubu Orta Avrupa’dan Türkiye’ye karavan ve taşınabilir evlerle seyahat eden

turistler olacaktır. Bu kişiler kaliteli bir karavan kampı ile bölgeye çekilebileceklerdir (İğneada Eko-Turizm

ve Ziyaretçi Yönetim Plan Taslağı, 2007: 117, 118).

İğneada Halkinin Ekoturizme Bakiş Açisini Belirlemeye Yönelik Bir

Alan Araştirmasinin Sonuçları

Araştırmanın amacı, yöntemi ve sınırlılıkları yukarıda Özet ve Yöntem bölümlerinde verilmektedir.

Tablo 4: Alan Araştırmasından Elde Edilen Bulgular

Önermeler

Ka

tılmıyorum K

a
r
a
r
s
ı
z
ı
m

K

a
t
ı

lıyo
r
u
m

Cevaplama

yan O

rtalama(3

ü
z
e
r
i
n

den)

Altyapısız turistik tesisler çevre kirliliği oluşturmaktadır. 18(% 15,9) 2(% 1,8) 91(% 80,5) 2(% 1,8) 2,65

İğneada’yı ziyarete gelen konuklar çevreye zarar vermektedir. 38(% 33,6) 14(% 12,4) 57(% 50,4) 4(% 3,5) 2,17

Yerel halk turizm çeşitleri hakkında yeterince bilgilendirilmektedir. 55(% 48,7) 14(% 12,4) 39(%34,5) 5(%4,4) 1,85

Turizm gelirleri yerel halka yeterince yansımaktadır. 43(% 38,1) 20(% 17,7) 46(% 42,2) 4(% 3,5) 2,02

Turizm faaliyetlerinde yerel halkın görüşleri de alınmaktadır. 58(% 51,3) 11(% 9,7) 40(% 35,4) 4(% 3,5) 1,83

İğneada ve çevresindeki köy evleri, ev pansiyonculuğuna açılmalıdır. 21(% 18,6) 2(% 1,8) 87(% 77,0) 3(% 2,7) 2,60

Eko-turizm, alanın sosyo-kültürel ve ekonomik yapısını olumlu etkiler. 20(% 17,7) 8(% 7,1) 74(% 65,5) 11(% 9,7) 2,52

İğneada’ya ulaşım güçlüğü, bölgede eko-turizm yapılmasının önünde bir engeloluşturmaktadır. 25(% 22,1) 7(% 6,2) 74(% 65,5) 7(%6,2) 2,46

İğneada longoz ormanlarında gezi parkurları ve yaban hayatı gözlem evleri olmalıdır. 20(% 17,7) 1(% 0,9) 90(% 79,6) 2(% 1,8) 2,63

İstanbul’dan İğneada’ya gerçekleştirilecek deniz ulaşımı bölgedeki turizmpotansiyelini artıracaktır. 12(% 10,6) 1(% 0,9) 98(% 86,7) 2(% 1,8) 2,77

 

165



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

İğneada’da halkın eko-turizme bakış açısını belirlemeye yönelik alan araşatırmasından elde edilen bulgular,

Tablo 4‘te verilmektedir. Bu bulgular, Sonuç kısmında yorumlanmaktadır.

Sonuç

Bu çalışmada değinilen konular değerlendirildiğinde, İğneada’nın ekoturizm potansiyelinin oldukça yüksek

olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Longoz ormanları, lagün gölleri, endemik bitkileri, flora ve faunası gibi

doğal kaynak değerleri; çeşitli ekoturizm faaliyetlerinin yürütülmesine elverişliliği ve de İstanbul gibi bir

merkeze yakın olan konumu; İğneada’ya bu zengin ekoturizm potansiyelini sağlamaktadır. Yapılan alan

araştırmasından sağlanan bulgular değerlendirildiğinde ise, katılımcıların İğneada’da turizmin geliştirilmesi

düşüncesine çok yüksek bir oranda katıldıkları; ve 2/3’ünün ekoturizm hakkında yeterli düzeyde bilgiye

sahip olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Diğer önermeler analiz edildiklerinde ise; katılımcıların beldedeki

turizm çeşitleri hakkında yeterince bilgilendirilmedikleri ve turizm faaliyetlerinde kendilerinden görüş

alınmadığı şeklinde algılara sahip oldukları belirlenmiştir. Çalışmaya katılanlar, turizmden elde edilen

gelirlerin kendilerine yeterince yansıyıp yansımadığı konusunda çekimser kalmışlardır. Diğer yandan,

katılımcıların; İğneada ve çevresindeki evlerin ev pansiyonculuğuna açılmasına sıcak baktıkları ve

ekoturizmin, alanın sosyo-kültürel ve ekonomik yapısını olumlu etkileyeceğine inandıkları bulunmuştur.

Katılımcılar; İğneada’ya ulaşım güçlüğünün bölgede ekoturizm yapılmasının önünde önemli bir engel

oluşturduğu ve İstanbul’dan İğneada’ya gerçekleştirilecek deniz ulaşımının bölgedeki turizm potansiyelini

artıracağı şeklindeki önermelere de oldukça yüksek oranda katılmışlardır.

Dünyada turistik talebin alternatif turizm formlarına ve destinasyonlarına yöneldiği bir ortamda; Türk

turizminin de gelişmek ve küresel anlamda rekabet edebilmek için kitle turizmine alternatif teşkil edebilecek

turizm türlerinde uzmanlaşması ve bir marka haline gelmesi bir zorunluluktur. Sürdürülebilir turizm

bağlamında ekoturizm potansiyelinin değerlendirildiği İğneada örneğinde olduğu gibi, ülke genelinde pek

çok ekoturizm geliştirme bölgesi önerilerinde bulunulması ile Türk turizmine sürdürülebilir rekabet avantajı

sağlayacak küçük, bağımsız, dinamik ve yaratıcı turizm merkezlerinin hayata geçirilmesi mümkün

olabilecektir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM UYGULAMASI OLARAK

EKOMÜZELER VE TÜRKİYE’NİN İLK EKOMÜZE

PROJESİ HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ

Mustafa
DOĞAN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada MYO

Özet

İnsanın kendi mirası olan kültür ve içinde yaşadığı evrenin mirası olan doğa arasındaki etkileşim yaşamın

ayrılmaz iki temelidir. Ekomüze, kültürel mirası taşıyan insan ve onun içinde yaşadığı doğanın bileşkesidir.

Ekomüze, hammaddesi büyük oranda doğal, tarihi ve sosyo-kültürel kaynaklar olan turizmde,

sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik projelerden biridir. Ekomüzeler aracılığıyla, insanın mirası ve doğanın

mirasının korunması, gelecek kuşaklara güvenle aktarılması ve bunu yaparken, yerelliğin sürdürülebilir

gelişmesinin sağlanması hedeflenmiştir. Bu çalışmada sürdürülebilir gelişmenin önemli araçlarından biri

olan ekomüze kavramı, gelişim süreci ve temel ilke ve özellikleri üzerinde durulmuştur. Türkiye’deki

ekomüzeleşmeye ilişkin ilk çalışma olan, Mudurnu ilçesine bağlı Hüsamettindere köyü Ekomüze projesi

hakkında detaylı bilgiler verilerek çalışma bitirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Sürdürülebilir Gelişme, Sürdürülebilir Turizm, Ekomüze, Hüsamettindere Köyü,

Türkiye.

Giriş

Fiziki çevrenin korunması, doğal kaynakların en uygun kullanımı ekseninde ortaya çıkan sürdürülebilir

gelişme kavramı, tüm dünyada birçok ülkenin ve çeşitli sektörlerin kendine adapte ettiği ilkeler ve

uygulamalarla yaygınlaşmaktadır. Sürdürülebilir gelişmeyle, doğayı tahrip eden, ne pahasına olursa olsun

büyümeyi esas alan anlayış terk edilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede hammaddesi büyük oranda doğal, tarihi

ve sosyo-kültürel kaynaklar olan turizmde, sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik projelerden biri de

ekomüzedir. Belli coğrafi sınırları olan özgün bir doğa; bu doğada yaşayan, onunla bağ kurmuş olan yerel

halk ve bunların kültürel-tarihi mirası ekomüzelerin temel unsurudur. Ekomüzeler kurumsal olarak, bu temel

unsurların korunması, gelecek kuşaklara güvenle aktarılması ve bunu yaparken, yerelliğin sürdürülebilir

gelişmesini sağlamayı hedefler. Bu çalışmada, sürdürülebilir turizmin önemli uygulamalarından biri olan

ekomüzeler ve Hüsamettindere köyü ekomüze projesi hakkında kongreye bilgi sunmak böylelikle gelecekteki

çalışmalara ve uygulamalara zemin sağlamak amaçlanmıştır. Ekomüzecilik başta İtalya, Fransa gibi Akdeniz

ülkeleri olmak üzere Avrupa ve Çin, Japonya gibi Asya ülkelerinde oldukça yaygın olmasına rağmen henüz

Türkiye’de yeni yeni gelişmektedir. Araştırmada, sürdürülebilir turizmin önemli araçlarından biri olan ve

özellikle Avrupa ülkelerinde oldukça yaygın uygulama alanı bulan ekomüzelerin, tarihsel gelişim süreci ve

temel ilke ve özellikleri üzerinde durulmuştur. Çalışma, ekomüze uygulamalarının dünyadaki uygulamaları

bağlamında, bazı ülkelerden ekomüze örneklerine yer vermiş, Türkiye’deki ekomüzeleşmeye ilişkin mevcut

durum ve ilk uygulama olan Hüsamettindere köyü hakkında bilgi verilmiştir.
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sonrası ardında bıraktığı çevresel, sosyal ve kültürel problemlerin göz ardı edilemeyecek boyutlara

ulaşmasıyla, sürdürülebilir gelişme kavramı gündeme alınmaya ve tartışılmaya başlanmıştır. Gilman (1992),

sürdürülebilirliği, sürekliliği olan herhangi bir sistemin, bir toplumun ya da ekosistemin, bozulmadan ya da

hayati bağı olan ana kaynaklarına aşırı yüklenmeden, kendini devam ettirebilme yeteneği olarak

tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir gelişme kavramının ortaya çıkışı, çevre kirliliği, yoksulluk, nüfus artışı,

kaynakların adaletsiz dağılımı gibi küresel düzeydeki sorunların ve insanların sağlıklı bir geleceğe ilişkin

kaygılarının bir sonucudur (Hopwood vd. 2005:38-39). Çevresel sorunlara bağlı olumsuz etkiler, yaşandığı

ülke sınırlarında kalmayıp etkileri, uluslararası ya da küresel bir boyuta taşan sorunlardır. Bu nedenle doğal

çevre ve kaynakların kullanımına ilişkin sorunların çözümü de, tüm dünya ülkelerini bağlayan çerçeve ve

platformlarda tartışılmaktadır.
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Turizm ve turistik ürün, çoğunlukla fiziksel çevreyi ve toplumsal, tarihi, kültürel mirası kullanmaya bağlı

olduğundan, çevre ve turizm arasındaki ilişkinin düzenlenmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu

nedenle turizmde sürdürülebilir gelişme, kaynakların ideal kullanımıyla turist deneyimlerini maksimize etme

arasındaki ilişkinin nasıl ve hangi düzeyde sağlanacağı konusuna odaklanmaktadır. 1992 Birleşmiş

Milletler’in Rio de Janerio Zirvesi’nde sürdürülebilir turizm kavramı, küresel boyutlarda dile getirilmiş;

kavramın temel felsefesi, her türlü turizm amaçlı kullanımda doğanın taşıma kapasitesine özen

göstermek ve kullanımlarda korumaya öncelik vermek şeklinde özetlenmiştir (Akesen 2009:368).

Sürdürülebilir turizm ise turizmin ana kaynağının doğal, kültürel, sosyal, tarihi ve çevresel kaynaklar olduğu

noktasından hareketle turizm endüstrisi, turistler, ziyaret edilen destinasyon arasındaki ilişkiler sonucu ortaya

çıkan sorunları azaltmaya çalışan bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır.

Ekomüze kavramı ve uygulamalarının ortaya çıkmasında, tarihsel koşullar ve gelişim süreci birlikte

değerlendirildiğinde, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki yirmi yıllık dönemin siyasal, ekonomik, toplumsal ve

felsefi tartışmalarının etkisi görülmektedir. Bu sürecin düşüncelerinden etkilenen müzecilik anlayışı, kendi

içinde bir devinim yaşamıştır. Klasik müzecilik anlayış ve uygulamalarını değiştiren yeni müzecilik süreci,

ekomüze fikrinin kavramsallaşmasının ve uygulanmasının temel dinamiği olmuştur. Yeni müzecilik akımı,

klasik müzeciliğin, sadece eser, obje ya da koleksiyon sergileyen, toplumla arasında sınırlı ve pasif bir

ilişkinin olduğu müzecilik anlayışı yerine; güncel ve toplumsal yaşamın bir parçası olan, onunla birlikte

dönüşen-dönüştüren aktif bir müzeciliğe vurgu yapar. Ekomüze, 1970’ler ve 80’lerde Fransız müze

bilimcilerin öncülüğünde gelişen “yeni müzecilik” anlayışının ve hareketinin önemli bir alanı ve ürünüdür.

Kavramı geliştiren, Fransız müze bilimciler George Henri Riviere ve Hugues De Varine’dir. ICOM’un

(International Council Of Museums) 1971 yılı toplantısında, insan, doğa ve müze arasında bir bağ kurulması

amacıyla “Ekomüze” kavramı dile getirilmiştir. Kavramsal çerçevenin gelişmesinde merkezi rol oynayan

Riviere ve Varine, değişen ekonomik, siyasal ve sosyal paradigmaların da etkisiyle, yerellik, yerel kimlikler,

kültürler, gelenekler, çevre ve toplum odaklı bir müze fikrini ekomüze kavramı ile idealize etmişlerdir.

Varine (1985), de ekomüze kavramını yaratan “yeni müzecilik” anlayışını, sosyal gelişimin hizmetindeki

eğitsel bir araç olarak değerlendirmektedir.

Ekomüze projesi, “sürdürülebilir turizm”, “küreyerelleşme”, “ekoturizm”, gibi akımlarla iç içe geçen benzer

bir yaklaşıma sahiptir. Ekomüze kavramı; yerel kimliğin ve onu oluşturan doğal, toplumsal, kültürel ve

ekonomik değerlerin belirlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması süreçlerini içerir.

Ekomüze, bu amaçların gerçekleşmesini sağlayan önemli modellerden biridir. Ekomüze, belli bir coğrafi

bölgeye, o bölgenin doğal çevresine, orada yaşayan toplumun kültürel, tarihsel ve yaşayan kimliğine odaklı;

bunları ortaya çıkarmayı, anlamlandırmayı, korumayı ve sürdürülebilir bir kalkınma için toplumun hizmetine

sunmayı amaçlayan bir müze türüdür. Terimdeki, "Eco", ekolojinin kısaltılmış formudur. Ancak sadece doğal

çevreye ilişkin bir kod değil, özellikle kültürel ve tarihi mirasın belirlenmesi ve korunmasına dayanan bir

anlayışı ifade etmektedir. Ekomüze, doğal ve sosyal çevrenin, sadece dekoratif bir yapımı ya da restorasyonu

değil; doğal, sosyal ve kültürel çevrenin yaşayan bir aynasıdır (Davis, 1999:4). Riviere’ye (1980) göre

ekomüzenin dikkati, belli bir bölge ve o bölgede yaşayan nüfusun birbiriyle ilişkisi, mevcut toplumun

tarihsel gelişimi, yaşayan formu ve aynı zamanda gelecekteki olası durumuna odaklanmıştır. Riviere’e (1980)

göre ekomüze, insana, onun doğası ve kültürel çevresine odaklanmış, onu en iyi yansıtabilen araçlardan

biridir. Riviere (2001) ekomüzeyi, bir coğrafi bölgenin doğası ve sosyal yaşamının evrimsel değişimini,

kimliğini yansıtan, tanımlayan; çekici tarihsel mirasının anlamını açıklayan bir anahtar; araçsal bir enstitü

olarak değerlendirmektedir. Ekomüzeler doğanın, kültürel ve tarihi mirasın sürdürülebilirliğini sağlamaya

yönelik önemli projelerden biridir. Madran (1999:38) ise ekomüzeyi, bir bölgede yaşayan halkın katılımıyla,

o yörenin ve bağlı yaşam biçimlerinin araştırılması, korunması, kültürel ve doğal varlıklarının

değerlendirilmesini kalıcı olarak sağlamayı amaçlayan bir müze türü olarak tanımlamaktadır. Dünyadaki

mevcut ekomüze uygulamalarında yapılan araştırmalar sonucunda, genel özellikler itibarıyla ekomüzelerin

iki kategoride sınıflandırıldığı görülmektedir. Birinci grup; belirli bir coğrafi alanda ayırt edilebilir kültürel

doğal özelliklere sahip olan ve bunu üzerinde taşıyan mevcut bir yerel halkı olan canlı (ya da yaşayan)

ekomüzeler ve tarihsel-kültürel-toplumsal mirası objeler üzerinden yansıtabilen kurgu ekomüzeler olduğu

görülmektedir (Davis, 1999: 229-236; Maggi, 2001).

Yöntem

Nitel bir araştırma olan çalışmada, öncelikle ikincil verilerden yararlanılarak literatür taramasına dayalı

inceleyici bir araştırma yöntemi uygulanmıştır. Sürdürülebilir gelişme, sürdürülebilir turizm ve ekomüzeyle

ilgili bölümlerde literatür taramasıyla derleme yapılmıştır. Çalışmanın Hüsamettindere köyü ile ilgili

bölümünde, saha araştırması yapmak suretiyle birincil kaynaklardan (Köylüler, Dernek yönetimi ve

Gönüllüler) yüz yüze görüşme tekniğiyle veri elde edilmiştir. Hüsamettindere köyü ekomüze projesinin
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uygulayıcı ekibinde yer alınması nedeniyle, süreçteki kişisel deneyimlerden de çalışmada yararlanılmıştır. Bu

kapsamda, yaklaşık bir yıldır Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Derneği ile Çanakkale Onsekiz Mart

Üniversitesi Gökçeada MYO işbirliğinde yürütülen çalışmaların etnoğrafik verileri de değerlendirilmiştir.

Mudurnu ve Hüsamettindere Köyü

Mudurnu, kültürel mirasıyla öne çıkmış geleneksel Türk yerleşimleri ve evlerinin yoğun olduğu Göynük,

Taraklı, Nallıhan, Beypazarı gibi önemli ilçelerin ortasında olup benzer karakteristik özelliklere sahiptir.

Mudurnu'da kırsal kesimde 73 köy, 99 mahalle toplam 172 yerleşim ünitesi mevcuttur. Bolu ile bağlantısını

52 km'lik asfalt bir yol sağlar. Abant - Mudurnu 19 km' dir. İkinci yol bağlantısı Adapazarı yoludur.

Adapazarı 104 km.'dir. Yolun 18. km' sinde Göynük yolu ayrılır. Göynük 45 kilometredir. Üçüncü yol

bağlantısı Nallıhan üzerinden Ankara'dır. Nallıhan 48 kilometre, Ankara 178 kilometredir.

El yazımı eserlerde ilçenin belirlenen ilk ismi "Moderna" dır. Mudurnu bölgesi antik dönemlerden bu yana

birçok uygarlığın izlerini taşımakla birlikte, elde net bilgiler bulunmamaktadır. Anadolu Trakyası ve Bitinya

adlarıyla anılan Bursa-İzmit-Bolu bölgesinin ortasında önemli ticari ve askeri yolların kavşağında yer alan

Mudurnu'nun tarihini bu bölge tarihi çerçevesinde ele almak gerekir. Bitinya bölgesinde bilinen ilk

yerleşimler M.Ö 5000 yıllarında Prohititler tarafından yapılmıştır. Daha sonra Frigyalılar, Lidyalılar, Persler,

Romalılar, Bizanslılar egemenlik kurmuş, bu uygarlıkların izlerini taşımaktadır.

Resim 1: Hüsamettindere Köy evleri

Hüsamettindere Köyü Ekomüze Çalışması

Mudurnu’nun güneybatısında, ilçe merkezine 19 km mesafede bulunan Hüsamettindere köyü bir manav4

köyüdür. Yakın bölgedeki diğer köylerden yerleşim yeri, konumu ve sahip olduğu korunmuş kültürel miras

özellikleriyle ayırt edilebilir bir niteliğe sahiptir. Köydeki evler yöreye özgü geleneksel tipik Türk evleri

mimarisini yansıtmaktadır. Coğrafi konumu itibarıyla Mudurnu’ya oldukça yakın ve rahat ulaşılabilir bir

noktada olan köy, doğal çevresi, bitki örtüsü ve tarımsal üretime uygun arazi yapısıyla da ayırt edilebilir

özelliklere sahiptir.

4 “Batı Anadolu’ya dışarıdan gelen (göçmen/muhacir) ve göçebelikten yerleşmiş (Yörük) nüfus dışında eskiden yerleşmiş

köylere / köylülere verilen ad veya “Yerli Halk”. “Yerleşik Türk / Türkmen Topluluğu” ya da “Yerli olan, muhacir

olmayan” ve yahut “hareketli nüfusa karşın yerini değiştirmeyen, devamlı olarak orada oturan “Türkçe dışında dil

bilmeyen” topluluk.
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Köy ikiye bölünmüş olup, aşağı Hüsamettindere olarak anılan yerleşim yerinde son 5 yılda devletin kredi

vererek teşvik ettiği tamamen betonarme evlerden oluşmaktadır. Bu kesimde çoğunlukla köyün orta ve genç

kuşağı ikamet etmektedir. Köyün eski yerleşimi olan ve ekomüze çalışmasının yürütüldüğü yukarı kesimi ise

büyük oranda korunmuş ahşap geleneksel Türk mimarisini yansıtan evlerden oluşmaktadır. Aşağı köyde

devlet destekli ev yaptırarak yerleşen orta ve genç kuşak, asıl köy yerleşiminin bulunduğu yukarıdaki köy

merkezinde bulunan geleneksel ahşap evlerini terk etmişlerdir. Terk edilen bu evler 2004 yılından itibaren

İstanbul ve Ankara’dan gelen köyün yerlisi olmayan kişiler tarafından satın alınmaya başlanmıştır. Satın

alınan ahşap evlerde restorasyona ihtiyacı olan evler aslına uygun biçimde restore edilerek sahipleri

tarafından ticari amaçla değil ikamet için kullanılmaya başlanmıştır. Yukarı köyde yaşamın sürdüğü mevcut

ev sayısı 35’tir. Bu evlerden 27 tanesi geleneksel ahşap, diğer 8 tanesi ise betonarmedir. Yukarı köyde sürekli

ya da kısmi zamanlı ikamet eden hane sayısı 27’dir. Bunların 17 tanesinde köyün yerlileri ikamet etmekte

olup ağırlıklı olarak yaşlı kuşaktır. Bu hanelerden 6 tanesi betonarme, 11 tanesi ahşaptır. 10 hane ise köye

2004 sonrası ev alarak yerleşen ve ağırlıklı olarak orta yaşlı kuşağın ikamet etiği tamamı geleneksel ahşap

Türk evlerinden oluşmaktadır. 8 ahşap ev ise hali hazırda boş durumda ve kullanılmamaktadır. Yukarı köyde

yaşayan toplam nüfus 78 kişi olup yaş ortalaması 56,1’dir.

Köyden ev alanlar ağırlıklı olarak İstanbul’da ikamet eden kişiler olup köydeki evlerine kışları genellikle

hafta sonları, yazlarıysa Haziran-Eylül arasındaki dönemde gelmektedirler. Hüsamettindere köyü özelinde

yürütülen çalışmaları başlatan gönüllüler, 2004 yılında Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Derneği’ni

kurmuşlardır. Derneğin amacı, “Mudurnu ilçesindeki doğal çevre ile tarih ve kültür mirasının korunması,

tanıtılması ve geliştirilmesi amacıyla konuya yardım ve katkı sağlayacak gönüllüleri bir araya getirmek, bu

yolla doğa ve tarih bilincinin gelişmesine ve yerleşmesine katkıda bulunmak” olarak tanımlanmıştır

(www.ekomuze.org). Dernek üzerinden başlayan çalışmalar ilk etapta daha çok eski ahşap evlerin satın

alınması ve restore edilmesi üzerine odaklanmıştır. 2005 ile 2010 yılları arasındaki bu dönemde dernek

yönetimiyle köylü arasındaki ilişkilerde sınırlı gelişmeler olmuş 2010 yılında dernek yönetimi değişmiştir.

2010 yılında yeni yönetime geçen ve ekomüze çalışmalarına hız veren ekip bu yönde önemli çalışmalar

yürütmüştür. Hüsamettindere’deki ekomüze çalışması 2010 yılı itibarıyla gönüllü kişilerin öncülüğünde,

yerel halkın da sürece aktif katılımını sağlamıştır. Yapılan ilk çalışmalardan biri ekomüze.org adında bir

internet sitesi kurulması olmuştur. Bu internet sitesinde hem ekomüzecilik, hem de Hüsamettindere özelinde

yürütülen çalışmalarla hakkında detaylı bilgiler yayınlamaktadır.

Resim 2: Köyün genel görünümü

Köylülerin de bu konudaki farkındalığı yapılan toplantılar ve çeşitli etkinlikler vasıtasıyla artmaktadır.

Gerçekleştirilen üç ayrı toplantıda, ekomüzenin ne olduğu, ekomüzecilik, yerel sürdürülebilir gelişme ve

turizm konularında köylülerle sohbet edilmiş ve çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. Yerel mirasın, mimari

düzeyde ortaya çıkarıldığı, geleneksel, tarihi, kültürel düzeydeki çalışmaların henüz yeni başladığı köyde bu

alandaki çalışmalar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin desteğiyle yürütülmektedir. Doğal ve Kültürel
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Mirası Koruma Derneği, köydeki mevcut mirasın kayıt altına alınması, dokümantasyonu ve gün ışığına

çıkartılması üzerine çalışmalara başlamıştır. Sözlü tarih çalışmalarıyla, köydeki geleneksel yaşamın unsurları,

geçim kaynakları ve yöntemleri, adet ve törenler, yemek kültürü ve yöntemlerine ilişkin tüm somut ve somut

olmayan kültürel mirasın belirlenmesine odaklanılmıştır. Bu yönde, köyün en yaşlı insanlarıyla yapılan

derinlemesine mülakatlar kayıt altına alınmakta ve ayrıntılı çözümlemelerle mirasa ilişkin unsurlar

belirlenmektir. Ayrıca köydeki mevcut ve eski tarımsal üretimin ana ürünleri, üretim yöntemleri ve çiftçilik,

hayvancılık uygulamaları araştırılmaktadır. Çeşitli geleneksel etkinlikler, ritüeller, ürün hasat zamanı yapılan

törenler gibi, yeniden düzenlenmeye başlanmıştır. İlk olarak “Hacet Bayramı” altında köydeki ürün ve hasat

toplama zamanı gerçekleştirilen geleneksel törenler yeniden yapılmaya başlanmıştır. Köydeki eski tarımsal

üretim araçları, ipek böcekçiliği yapımında kullanılan alet ve malzemeler, iplik dokuma araçları etnoğrafya

müzesi kurulması amacıyla toplanmıştır. Köydeki ahşap evlerden biri etnoğrafya müzesi olarak ayrılmıştır.

Aynı zamanda çevre temizliğine dikkat çekmek, farkındalık yaratmak amaçlı köye gelen Çanakkale

Onsekizmart Üniversitesi öğrencilerinin sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde temizlik kampanyası

gerçekleştirilmiştir. Köylülerle birlikte derede birikmiş olan naylon, kullanılmayan eşyalar v.b. çöplerin

toplandığı; öğrencilerin köylülerin evlerinde kalarak geleneksel köy oyunlarını oynadığı etkinlik,

ekomüzenin ruhuna uygun bir faaliyet olarak ilgi çekmiştir.

Resim 3: Hüsamettindere ‘de Temizlik Kampanyası

Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve bölge tarım müdürlükleri ve çeşitli işletmelerin ortaklığında köyde

geleneksel tarımın yeniden canlandırılması, stratejik ürünlerin belirlenmesi amaçlı ve doğal arıcılık,

salyangoz toplayıcılığı gibi konularda köylüye eğitimler verilmiştir. Biyogaz ve temiz enerji kaynakları

konusunda yine benzer bir toplantı yapılarak köylüye eğitim verilmiştir. Bu kapsamda bölgedeki tavuk

çiftliklerinin fazla olması ve artık ürün olan gübrenin biyogaz olarak değerlendirilmesine yönelik fizibilite

çalışmaları başlamıştır. Ekomüze’nin ilkelerine de paralel olan bu çalışmalarla, alternatif ve yenilenebilir

enerji kaynaklarıyla köyün enerji ihtiyacının karşılanması düşünülmektedir.
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Resim 4: Köyde Geleneksel Oyunlar

Köyde turizm faaliyetleri, kontrollü olarak ve tamamen derneğin kontrolünde gelişmektedir. Köylülerle

birlikte yapılan toplantılarda, köyün mevcut yapısının, kültürel mirasının korunabilmesi ve yerel

sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak için özellikle turizmin önemli bir araç olduğu değerlendirilmiş ancak bunu

sağlayacak turizmin sürdürülebilirlik ilkelerine uygun, kontrollü bir turizm olması noktasında uzlaşılmıştır.

Köye yönelik turistik hareketler ve özellikle köyde konaklama arzusunu da içeren taleplerde, derneğin

muhatap olması ve yönlendirmesi kararlaştırılmıştır. Köyde pansiyon, otel bulunmamaktadır. Yakın dönemde

ticari bir işletme olarak konaklama işletmesi açılması planlanmamaktadır. Turistlerin, köylülerin evlerinde

onlarla doğal hayatı yaşayarak ağırlanması ve elde edilen gelir köylüler, köyün genel ihtiyaçları ve ekomüze

çalışmalarının finansmanı arasında paylaştırılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda dernek ve üniversite

“Hüsamettindere’de nasıl bir turizm ve nasıl bir turist istiyoruz” sorularına cevap veren bir manifesto

hazırlanmaktadır. İnternet sitesinde yayınlanacak ve köyün girişinde sabit bir tabelayla duyurulacak bu

ilkeler, ekomüzenin ilkelerini içeren, sürdürülebilir ve sorumlu bir turizm çerçevesinde olması

planlanmaktadır.

Ekomüze çalışmaları kapsamında uluslararası bir atölye çalışması köyde 9-12 Kasım 2011 tarihleri arasında

İtalya ve İngiltere’den ekomüze konusunda uzman akademisyen ve araştırmacıların katıldığı küçük bir atölye

çalışması yapılacaktır. Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Derneği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

koordinatörlüğünde ve Mudurnu Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilecek çalışma, bu alanda Türkiye’deki

ilk toplantı da olacaktır. Hüsamettindere’deki çalışmalarla ilgili gelinen durum, gelecekte yapılacaklar ve

bölgenin ekomüze potansiyelinin değerlendirileceği çalışmalarda uluslararası işbirliği zemini de

güçlendirilecektir.
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Resim 5: Biyogaz ve Alternatif Enerji Kaynakları Toplantısı

Sonuç ve Öneriler

Sürdürülebilir gelişmenin adapte edilmeye çalışıldığı önemli sektörlerden biri turizmdir. Turizmin

hammaddesini oluşturan ve turistik çekicilikler olarak bilinen doğa, sosyo kültürel ve tarihi kaynakların

tahrip edilmeden değerlendirilmesi, hem bugün hem gelecek açısından çok önemlidir. Sürdürülebilirlik tüm

turizm çeşitleri için gerçekleştirilebilir hedefilkeler koymuş ve bunların hayata geçirilmesinin zorunluluğunu

göstermiştir. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek turizmin unsurları arasında bir işbirliğini gerektirmektedir.

Sürdürülebilir turizm için yerel halk, girişimci, yönetici ve ziyaretçi unsurları arasında ortak hedef ve

amaçlarda uygulama işbirliğine gereksinim vardır. Bunu sağlayabilmenin yöntemlerinden biri de

ekomüzecilik anlayışı, ekomüze projesi ve uygulamaları olmuştur.

Ekomüze, sadece müzecilikten değil sosyo-ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel alanlardan beslenerek

şekillenmiş bir kavramdır. Kavramın ortaya çıkması ve uygulama süreçlerinde etkin olan Fransız

müzebilimciler, ekomüzeyi, sürdürülebilir gelişme nosyonuna uygun biçimde, insanın, doğası ve sosyo

kültürel kimliğiyle korunması ve güvenle geleceğe taşınabilmesi ekseninde tanımlamıştır. Ekomüze bir

sürdürülebilir gelişme projesidir. Yerel düzeyde sürdürülebilir gelişmeyi sağlayabilecek bir çerçevedir.

Dünyanın birçok ülkesinde farklı biçimlerde ancak benzer ilkelerle hayata geçirilen 351 ekomüze,

sürdürülebilir gelişmenin en iyi uygulandığı yerellikler olarak öne çıkmıştır. Sürdürülebilir turizmin

destinasyon yerelinde uygulanması için ekomüzeler oldukça işlevsel bir alan açmaktadır. Oldukça fazla

ekomüze olacak değere sahip Türkiye’de henüz ekomüze çalışmaları çok yenidir. Bu konudaki gerek kamu

gerekse sivil toplum örgütleri ve özel kesim kurumları düzeyindeki farkındalık ilgili kurumları nezdindeki

farkındalık düzeyi yetersizdir. Ekomüzeleşme süreci içine girilen bir Hüsamettindere köyü, bu sürecin ilk

uygulaması olarak öne çıkmaktadır. Hüsamettindere köyündeki uygulamanın başarıya ulaşması benzer

projelerin uygulamaya geçirilebilmesinde önemli bir motivasyon kaynağı olacaktır.

Ekomüze, Türkiye’de yerel ve bölgesel düzeyde sürdürülebilir gelişimin sağlanmasına aracılık edecek önemli

bir modeldir. Bunun hayata geçirilmesinde yerel yönetimlere önemli bir rol düşmektedir. Ekomüze olma

potansiyeli taşıyan alanların; doğası, mimarı tarzı, sosyo-kültürel yapısı ve geleneklerinin korunmasını

sağlayacak önlemler alınmalıdır. Potansiyel Ekomüze alanları korunmalı ve özellikle kitle turizmi

hareketlerinden kaçınılmalıdır. Her bir destinasyonda uygulanacak ekomüze modelleri için ayrıntılı

araştırmalar yapılmalıdır., ekomüze alanı içinde yaşayan yerel halkta doğanın ve kültürel mirasın korunması

konusunda bilinç ve farkındalık yaratılması için eğitimler düzenlenmelidir. Ekomüze kurulması ve
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geliştirilmesi konusunda ulusal, bölgesel ve yerel kuruluşların bu tür girişimleri teşvik etmesi, finansal,

teknik ve faaliyetler noktasında destek vermesi gerekmektedir. Kamu ve özel sektör arasında, bu konuyla

ilgili işbirliğini yoğunlaştırma çabaları sürdürülmelidir. Ekomüzelerle ilgili olarak; etkili, iyi yapılandırılmış,

kontrol edilebilir bir pazarlama yönetiminin oluşturulması ve uygulanması gerekmektedir. Yerel tanıtım

faaliyetlerinin yanı sıra özellikle uluslararası düzeyde pazarlama ve tanıtım faaliyetleri yürütülmelidir. Yerel

ekomüze çalışmalarının, Labaratorio Ecomusei (İtalya), Federation Ecomusees France (FEMS-Fransa),

International Movement For A New Museology (ICOM-MINOM) gibi uluslararası organizasyonlarla

kurumsal bir iletişim içinde olmalıdır.

Hüsamettindere köyü Türkiye’deki ilk ekomüze olma yolunda ilerlemektedir. Buradaki çalışmalar Türkiye

için bir model olma potansiyeli taşımaktadır. Her ekomüzenin kendine ait bir tarihi ve gelişim süreci

olmuştur. Ekomüzelerin modelleri farklı olsa da ilkeleri ve özellikleri aynıdır ve Hüsamettindere de kendine

has bir modelle gelişmektedir. Bu çalışmadaki en önemli avantaj köylülerle gönüllü ekip ve dernek yönetimi

arasındaki olumlu ilişki düzeyidir. Gönüllülük ve uzlaşmanın esas olduğu ekomüzelerde, katılımcı ve

uzlaşmacı anlayış olarak öne çıkmaktadır. Bu temelin sağlandığı Hüsamettindere köyü Ekomüze projesindeki

deneyimlerin, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde yaygınlaştırılması gerekmektedir. Türkiye için önemli bir

model olacak bu uygulama sürdürülebilir turizm, sorumlu turizm ve yerel adil gelişme alanlarında olumlu bir

etki yaratacaktır.
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Özet

Kırsal turizm, bireylerin doğal ortamlarda dinlenmek ve değişik kültürlerle bir arada olma amacıyla bir kırsal

yerleşmeye gidip, orada konaklamaları ve o yöreye özgü etkinlikleri izlemeleri veya etkinliklere

katılmalarıyla gerçekleşen alternatif bir turizm türüdür. Kırsal kalkınma ise; en genel tanımı itibariyle, kırsal

kesimde yaşayanların insani yaşam koşullarına erişim olanaklarının artması, gelir dağılımında adaletin

sağlanması, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşım oranının yükselmesi, doğal kaynakların bilinçli kullanılması

ve zenginliklerin kırsaldaki bireyin hayatına yansıması süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın en

temel amacı Türkiye’de kırsal turizmin, kırsal kalkınmadaki rolünün ne olduğunu tespit etmek ve “Kırsal

turizmin farklı makro düzeydeki açılardan Türkiye’nin kırsal kalkınmasına katkıları nelerdir?” sorusuna

cevap vermektir. Bu noktadan hareketle, araştırmayla ilgili yazın taraması yapılmış, konuyla ilgili belgeler ve

raporlar incelenmiş, ilgili dernek ve vakıfların görüşleri STEEPYED analiziyle değerlendirilmiş ve kırsal

turizmin sunabileceği fırsat ve tehditler ortaya konulmuştur. Bu çalışmada Türkiye’deki kırsal turizm

potansiyeli değerlendirilerek, ülke kalkınmasına katkılarının neler olabileceği tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Kırsal Turizm, Kırsal Kalkınma Politikaları, STEEPYED Analizi.

Giriş

Günümüzün hızla değişen ve gelişen dünyasına genel olarak bakıldığında, kırsal alanlarda yaşayan nüfusun

azaldığı, ekonomik değişim ve toplumsal yenilenmenin yaşandığı görülmektedir. Doğal kaynakların her

geçen gün daha da önem kazandığı günümüzde ülkelerin kalkınma politikalarında kırsal kalkınmaya ağırlık

verilmektedir. Kırsal kesimde azalan ekonomik aktivite, tarım sektörünün yeniden yapılandırılması, gittikçe

azalan kırsal sanayileşme ve yüksek eğitim almış gençlerin dışa göçü, birçok batı ülkesinde turizmin kırsal

kesimde ekonomik ve toplumsal yenilenme için alternatif bir strateji olarak benimsenmesine yol açmıştır

(Briedenhann & Wickens, 2004: 71). Kırsal kalkınmanın sağlanması kırsal turizmin geliştirilmesiyle

mümkün olabilir. Çünkü kırsal turizm, kırsal bölgelerdeki istihdam olanaklarını arttırabilir, çarpan etkisi ile

turizmin ilişkili olduğu sektörleri harekete geçirebilir ve kente göç eden nüfusun ait oldukları bölgeye

dönüşüne ön ayak olarak, o bölgedeki kaynakların etkin olarak kullanılmasını sağlayabilir. Sonuçta, kırsal

turizmin bölgesel dengesizliklerin giderilmesinde ve kırsal kalkınmanın sağlanmasında önemli bir role sahip

olduğu anlaşılmaktadır.

Kırsal Kalkınmanın Önemi

Kırsal kalkınma, en genel tanımı itibariyle, insan yaşamına olumsuzluklar getiren kırsal çevre koşullarının

iyileştirilmesine yönelik çalışmalardır (Tolunay & Akyol, 2006: 121). Bir diğer tanıma göre, kırsal alanlarda

yaşayan insan topluluklarının toplumsal, ekonomik, kültürel açılardan yapısını değiştirecek şekilde üretim,
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gelir ve refah düzeylerinin geliştirilmesini ifade etmektedir. Bu tanım ile insan-toprak ilişkilerindeki

dengesizliklerin giderilmesi, kentsel alanlarda mevcut olan fiziksel ve toplumsal altyapının kırsal alanlarda

da sağlanması, tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesini amaçlayan çok yönlü süreçler, etkinlikler ve

örgütlenmeler anlaşılmaktadır (Geray, 1999: 12). Başka bir tanıma göre, kırsal alanlardaki yaşam koşullarını

iyileştirmeye yönelik olarak, kırsaldaki nüfusun kent alanlarındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik

nimetlerden, göç olgusunu yaşamalarına gerek olmaksızın, bulundukları yerde faydalanmalarını sağlayan

ekonomik ve sosyal politikalar bütünüdür (Cengiz & Çelem, 2003: 144). Diğer bir görüşe göre ise, kırsal alan

ya da kırsal yerleşme olarak tanımlanan alanlardaki sosyal, kültürel ve ekonomik tüm şartların, çevre koruma

ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, bu bölgelerde yaşayan insanların yaşam ve refah düzeylerinin

yükseltilmesine yönelik plan, politika ve uygulamalar bütünüdür (Bakırcı, 2007: 33). Kırsal kalkınma

kavramı özetle, kırsal toplumun ülke gelişmişliği ve refahından yerinde kalkınarak pay almasıdır (İçişleri

Bakanlığı/Araştırma ve Etütler Merkezi: 2).

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), son yıllarda daha çok “İnsani Gelişme Endeksi (HDI)”ni

kalkınmanın temel ölçütü olarak kullanmaya başlamıştır.

Şekil 1. İnsani Gelişme Endeksinin Bileşenleri

Kaynak: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, “İnsani Gelişme Endeksi (HDI),” (Çevrimiçi)

http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/, 14 Ekim 2011. (Bu şekil, belirtilen internet adresinden uyarlanmıştır.)

Şekil 1’de görüldüğü üzere, İnsani Gelişme Endeksi’ndeki üç temel boyut; uzun ve sağlıklı yaşam, bilgiye

erişim (eğitim) ve kabul edilebilir bir yaşam standardıdır. Buradaki en dikkat çekici nokta “yaşam

standardının geçmiş senelerde “kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)” ile ölçülürken, 2010

yılından itibaren “kişi başına düşen gayrisafi milli hasıla (GSMH)” ile ölçülmeye başlanmış olmasıdır.

“Yaşam standardı”, satın alma gücü paritesine göre ABD doları cinsinden kişi başına düşen gayrisafi milli

hasıla ile ölçülmektedir (http://www.undp.org.tr). Bu değişimin nedeni, GSYİH’nin ekonomik çıktıyı

ölçerken bir ülkenin kullanılabilir gelirini yansıtmamasıdır. Örneğin, yurtdışındaki yurttaşlar kazançlarının

büyük bir bölümünü ülkelerine transfer edebilir (Kring & Aaboe, 2010: 1-2) veya yurtiçinde çalışan

yabancılar kazançlarının bir kısmını kendi ülkelerine gönderebilir ya da bazı ülkeler, yabancı ülkelerden

büyük miktarlarda yardım akışı sağlayabilir (Human Development Report, 2010: 15). İşte bu yüzden GSMH,

net dış âlem faktör gelirlerini de kapsadığı için bir ülkenin gelir düzeyinin ölçülmesinde daha doğru bir ölçüt

olarak kabul edilmektedir. İnsani Gelişme Endeksinin boyutları içinde yer alan a-uzun ve sağlıklı yaşam, b

bilgiye erişim (eğitim) c-kabul edilebilir bir yaşam standardının gelişimi etkileyen faktörlerin başında

sürdürülebilir kalkınma gelmektedir. Sürdürülebilir kalkınma, temelinde ekonomik büyüme sağlanırken

doğanın ve doğal kaynakların korunarak kullanma ilkelerinin benimsenmesi ve uygulanmasıdır. Adı geçen

kavram ilk defa 1987’de Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanan Brundtland

Raporu’nda kullanılmıştır. Bu rapora göre sürdürülebilir kalkınma, “bugünün gereksinimlerini, gelecek

kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma” olarak

tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma için mutlak suretle ekonomik kalkınmanın sosyal kalkınma ile

tamamlanması gerekmektedir (DPT, 2006b: 12). Sürdürülebilir kalkınma anlayışına uygun olarak,

sürdürülebilir turizm kavramı da turizm endüstrisinin ve turizm işletmelerinin doğaya uygun şekilde

kurulması amacıyla ele alınmakta ve tartışılmaktadır. Hatta zaman zaman doğaya uygun şekilde
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gerçekleştirilen her turizm çeşidi (özellikle doğa/kırsal/tarım/eko-turizm adı ile anılan turizm çeşitleri)

sürdürülebilir turizm kavramı ile özdeşleştirilmektedir. Kırsal kalkınmanın en önemli araçlarından biri olan

kırsal turizm, sürdürülebilir turizm kavramına uygun bir niteliğe sahip olduğundan günümüzde en çok

uygulama alanı olan bir turizm türüdür.

Kırsal Turizm Kavramı ve Çeşitleri

Yazın incelendiğinde kırsal turizm kavramının birçok farklı şekilde yorumlandığı görülmektedir. Bramwell

ve Lane’e göre kırsal turizm; çiftlik, doğa, macera, spor, sağlık, eğitim, sanat ve miras turizmini

kapsamaktadır. Perford ise kırsal turizmin kapsamını biraz daha genişleterek kırsal bölgenin folkloru, aile

gelenekleri, değerleri, inanışları gibi yaşam biçimlerini de dâhil etmekte, Turnock ise daha geniş bir

perspektiften bakarak, boş zamanda kırsal alanda yapılabilecek tüm uygun faaliyetleri kırsal turizm olarak

görmektedir (MacDonald & Jolliffe, 2003: 308’ten aktarma). Kırsal turizm, farklı uzmanlarca; çiftlik

turizmi, köy turizmi, yayla turizmi, tarım turizmi, yumuşak turizm, ekolojik köy turizmi, yeşil turizm ve

alternatif turizm gibi çeşitli isim ve tanımlarla da ifade edilmektedir. Bunun nedeni ise kırsal turizmin tanımı

ve kapsamı konusunda bir görüş birliğine sahip olunamamasıdır (Avcıkurt & Köroğlu, 2008: 63). Kırsal

turizmin bir alt kolu olan çiftlik turizmi, yöresel özelliklere ve yerel geleneklere dayanan küçük ölçekli

işletmeleri içinde barındırır. Burada ana aktör, çiftçidir. Çiftlik turizmi, ev sahibi-misafir ilişkisini

vurgulamakta ve etkileşim, ev sahibinin özel hayatı ile misafirin deneyimleri arasında olmaktadır. Benzer

etkileşim sosyal turizmde de görülmektedir. Buradaki asıl amaç, farklı kültürlerden insanların birbirleriyle

arkadaşça iletişim kurmalarını sağlamaktır (Nilsson, 2002: 10). Davies ve Gilbert’e göre kırsal turizmin bir

çeşidi olan çiftlik turizmi; çiftlikte konaklayan misafirlerle veya günübirlik ziyaretçilerle çiftlik yaşamını

paylaşmayı sağlar (Busby & Rendle, 2000: 636’dan aktarma).

Kişilerin doğal ortamlarda dinlenmek ve değişik kültürlerle bir arada olmak amacıyla kırsal bir yerleşime

gidip, orada konaklamalarıyla ve o yöreye özgü etkinlikleri izlemeleriyle veya etkinliklere katılmalarıyla

gerçekleşen bir turizm türüdür. Kırsal turizm, sadece çiftlik ya da tarım turizmi değildir. Doğa tatilleri, doğa

sporları, kırsal alanlardaki turlar, kır yaşamı içinde bulunmak ve el sanatlarının üretim ve satış faaliyetleri de

kırsal turizm faaliyeti olarak görülebilir (DPT, 2006b: 13). Bu tanımdan yola çıkılarak, köy turizmi;

turistlerin doğal ortamlarda dinlenmek ve değişik kültürlerle etkileşimde bulunmak amacıyla köye gidip, bir

köy evinde konaklayarak oradaki yaşamı izlemeleri veya o yaşama belirli bir süre katılmalarıyla gerçekleşen

turizm faaliyeti olarak tanımlanabilir.

Ekolojik köy kavramı ise; sosyokültürel unsurları bünyesinde barındırmakta olup; yoksulluğu ve çevrenin

bozulmasını önlemek için ilham verici ve yaşanabilir bir çözüm olarak kendini göstermektedir. Ekolojik

köyler, güçlü ve canlı bir sosyal yapıya sahip, ortak ekolojik, ekonomik, sosyal ve manevi değerlerle

birleşmiş topluluklardır (http://www.ecovillagefindhorn.com). Eko-turizm kavramı sürdürülebilirlik

kavramıyla gündeme gelmiştir. Doğayı ve kültürel kaynakları korumayı destekleyen, ziyaretçi sayısı az olan,

yerel halka sosyoekonomik fayda sağlayan seyahat olarak düşünülmektedir. Eko-turizm, güçlü bir doğa

bağlantısını ve sosyal sorumluluk sağduyusunu birlikte ele alan, doğal ve kültürel çevreyi koruyarak halkın

refahını gözeten bir turizm çeşididir (Ahipaşaoğlu & Çeltek, 2006: 18).

Tunç ve Saç’a göre yayla turizmi; yaylalarda yapılan şenlikler, festivaller, yayla yaşantısı bozulmamış doğa

güzelliklerinin görülmesi gibi faaliyetleri kapsamakta ve kuş gözlemciliği, av faaliyetleri, doğa yürüyüşü,

bitki inceleme, bisiklet turları gibi tek başlarına birer turizm aktivitesi olabilecek etkinliklerle birleştirilerek

kapsamı zenginleştirilmektedir (Uçar, Çeken ve Ökten, 2010: 36’dan aktarma). Geleneksel kültürümüzün

önemli bir parçası olan yaylacılık faaliyetleri yoğun olarak; Akdeniz, Ege, Karadeniz, İç Anadolu ve kısmen

Doğu Anadolu Bölgelerimizde devam etmekte (Subaşı, 2004: 3) olup, Türkiye’nin en zengin yayla

potansiyeline Doğu Karadeniz Bölgesi sahiptir (Ahipaşaoğlu & Çeltek, 2006: 55). Kültür ve Turizm

Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de toplam 24 adet yayla turizm merkezi ilan edilmiştir. Toplam 24 adedi

fiilen yürürlükte olan yayla turizm merkezlerinden 20 adedi sadece yayla, 3 adedi hem yayla hem kış turizmi

merkezi, 1 adedinin de hem yayla hem termal hem de kış turizmi özelliğine sahip olduğu tespit edilmiştir

(http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr). Türkiye’de yaylacılık faaliyetleri üç grupta değerlendirebilir.

Bunlar; a-göçebe hayvancılıkla geçimlerini sürdüren köy topluluklarının yaylacılık faaliyetleri; b-eski

günlerin hatırlanması açısından yılın belirli bir zamanında yaylaya çıkma ve yayla şenlikleri biçiminde

sürdürülen faaliyetler; c-çevre sorunlarıyla boğuşan kentlerden belirli bir süre de olsa uzaklaşmak, temiz bir

doğayla kucaklaşmak amacıyla gerçekleştirilen yayla turizmi faaliyetleridir. Bunların yanı sıra yaylaları,

kullanım şekillerine göre de üç grupta değerlendirmek mümkündür. Bunlar: tatil ve dinlenme, hem tatil hem

de hayvancılık ve sadece hayvancılık amacıyla kullanılan yaylalardır (Subaşı, 2004: 3). Kültür ve Turizm

Bakanlığı’nca ülkemizde yayla odaklı turizmin gelişimi yerine, yaylalar diğer turizm çeşitlerini destekleyici
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bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Kalış süresinin uzatılması amacıyla, planlama stratejisi olarak “Yayla

Turizminin Gelişmesine Yönelik Eylem Bölgelerinin” geliştirilmesi benimsenmektedir

(www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr). Yayla turizminin içerdiği diğer etkinlikler sayesinde yaylalarımız ve

yayla turizmi günden güne ilgi çekmeye devam eden merkezler haline gelmektedir. Örneğin yaylaları ile

meşhur olan Rize’de Karadeniz’in tek kaplıca merkezini barındıran İkizdere Vadisi hızla gelişen yaylacılık

merkezlerindendir. Ayrıca, yine Rize’de bulunan Kaçkar Dağları, İvercikli ve Altıparmak zirveleri de

dağcılık ve yürüyüş sporları için en uygun merkezler arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra İkizdere ve

Fırtına Deresi’nde akarsu ve su kayağı sporlarına yönelik tesisler kurmak mümkündür. Trabzon’da bulunan

Sümela Manastırı da turistlerin en çok ilgisini çeken yerlerin başında gelmektedir (Subaşı, 2004: 4).

Kırsal turizmin bir başka çeşidi olan tarım turizmi diğer bir deyişle agro veya agri-turizm, tarımsal bileşenleri

turizm ile birleştiren girişimleri ifade etmektedir. Bunlar; çiftçilik, balıkçılık ve ormancılık uygulamalarını ve

birincil üretim ve süreçleri kullanarak ziyaretçilere yeni veya farklı çekicilikler, deneyimler ve ilgi alanları

sağlamaktır. Tarım turizmi, çoğunlukla kentsel olmayan çevrelerle ilişkilendirilmekte ve kırsal alanlarda

yapılabilecek birçok turizm amaçlı faaliyeti içine alan ve çok geniş bir kavram olan kırsal turizmin bir boyutu

olarak görülmektedir. Tarım turizmi, az gelişmiş ülkelerde ve daha müreffeh olan ülkelerin yoksul kırsal

bölgelerinde yoksulluğun giderilmesi ve geçim kaynaklarının iyileştirilmesinde önemli bir araç olarak

addedilmektedir (Henderson, 2009: 258-260). Bu turizm çeşidinde; küçük çiftlikler başta olmak üzere,

çiftçilere ek gelir sağlama amacıyla bağ, bahçe, tarla, ahır, ağıl, kümes gibi tarımsal üretim alanları ile küçük

ölçekli ve geleneksel gıda işleme tesisleri gibi faaliyet alanları turistler tarafından ziyaret edilmektedir.

Günlük işlere katılmak, çiftlik evinde gecelemek, gezmek, eğlenmek, alışveriş yapmak ve bazen de eğitim

almak gibi aktivitelerin bir veya birkaçını kapsayan bir turizm çeşididir (Cebeci, 2008: 2). Bu görüşlere göre,

çiftlik turizminin esasen tarım turizminin bir alt türü olduğu anlaşılmaktadır. Woo ve Yean’a göre tarım

turizmi, ekonomik katkılarının yanı sıra, sosyal anlamda dinlendirici ve tedavi edici, çevresel anlamda eğitici

özellikler içeren, zirai, ekolojik ve kültürel ürünlerin karışımından oluşmaktadır. Tarım turizmi; tarım

alanları, tarımsal meslekler, yöresel ürünler, geleneksel mutfak ve insanların günlük yaşamı ile ilgili,

turistlere katılım ve bilgi edinme imkânı sağlayan çok yönlü bir turizm çeşididir (Uçar, Çeken & Ökten,

2010: 40’tan aktarma).

Kırsal turizm, birçok turizm çeşidi ile etkileşimde olan karışık bir kavramdır. Av turizmi, inanç turizmi,

kültür turizmi, mağara turizmi, termal turizmi gibi pek çok turizm çeşidi ile de ilişkilendirilebilir. Çünkü bu

turizm çeşitlerinin sunduğu doğal, kültürel ve tarihi zenginlikler, kırsal bölgede bulunabilir ve farklı turistik

amaçlarla o bölgelere gelen turistler, aynı zamanda kırsal bölgelerde konaklayarak kırsal turizmi de

gerçekleştirebilirler.

Dünyada Kırsal Kalkınma Politikaları İçinde Kırsal Turizmin Yeri

Tarım sektörü geçmişte, genellikle kırsal ekonomilerin büyümesinde lokomotif ve kırsal gelirin, istihdamın

ve üretimin en etkili kaynağı olarak temsil edilmekteydi. Bu nedenle, kırsal ve tarımsal konular hemen

hemen eş anlamlıymış gibi dikkate alınmış, tarımsal ve kırsal hedeflerin tasarlanan bir dizi politikayla takip

edilebileceği varsayılmıştır. Ancak bu durum değişmiş ve tarım sektörü artık kırsal alanların başlıca üretim

ve istihdam sağlayan sektörü olmaktan çıkmıştır (OECD, 2006: 39). Kırsal alanlarda yaşayan nüfusun

ekonomik ve politik durumu, uzun bir süredir yaşanan güçlü sanayileşme ve kentleşmeyle birlikte

değişmektedir. Özellikle bu değişim son 40 yılda daha da yoğunlaşmış ve tarımdan elde edilen gelirler tam

anlamıyla azalmıştır. Teknolojik değişimler, tarımsal gelirler ile birlikte tarımsal istihdamın da azalmasına

neden olmuştur (OECD, 1994: 6). 1980’lerden bu yana siyasi gündemde; yerel ekonomik fırsatları

amaçlayan, belirleyen ve hedefleyen politikaların önemi artarken, bölgesel yeniden dağıtım politikasının

önemi giderek azalmaya başlamıştır. Bölgesel programlar için tahsis edilen büyük paylar; peş peşe gelen

ekonomik resesyondan, işsizliğin yüksek oranlara ulaşmasından ve kamu harcamalarının artmasından dolayı

sürdürülemez bir hale gelmiştir. Bölgesel sorunları çözmek için yeni yolların bulunması gerekli bir hal

almıştır. Bölgesel politika böylece yukarıdan aşağı doğru yön değiştirmeye başlayan bir paradigma haline

gelmiş, bölgesel dengesizlikleri azaltmak için sübvansiyon bazlı strateji yerine; bölgesel rekabetçiliği

geliştirmek için daha geniş bir politikalar bütünü tasarlanmıştır. Bu yeni yaklaşımlar, çeşitli faktörler

tarafından karakterize edilebilir. Öncelikle stratejik kalkınma stratejisi, yerel firmaların performanslarını

etkileyen çok çeşitli dolaylı ve dolaysız faktörleri kapsamaktadır. İkincisi, içsel (yerel) varlıklara ve bilgilere

daha önemli bir şekilde odaklanma söz konusu iken; dış kaynaklı yatırım ve transferlere daha az

odaklanılmaktadır. Son olarak da ulusal, bölgesel ve yerel yönetime ek olarak diğer paydaşların da katıldığı

ortaklaşa/müzakereci bir yönetim yaklaşımı ortaya çıkmakta ve merkezi hükümetin daha az baskın bir

rolünün olduğu görülmektedir (OECD, 2006: 58-59).
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1. Yeni Kırsal Paradigma

Eski Yaklaşım Yeni Yaklaşım

Amaçlar EşitlikÇiftlik geliriÇiftlik rekabetçiliği Kırsal alanların rekabetçiliği

Yerel varlıkları değerlendirme

Kullanılmayan kaynakların kullanılması

Hedeflenen Ana Sektör Tarım Kırsal ekonomilerdeki çeşitli sektörler (Kırsal turizm,

imalat sanayi, bilgi iletişim teknolojileri endüstrisi)

Ana araçlar Sübvansiyonlar Yatırımlar

Ana Aktörler Ulusal devletÇiftçiler Devletin tüm kademeleri (uluslar üstü, ulusal,

bölgesel ve yerel)

Çeşitli yerel paydaşlar (kamu-özel sektör, sivil

toplum kuruluşları)

Kaynak: OECD (2006), s.60’taki tablodan uyarlanmıştır.

(Çevrimiçi) http://www.unisi.it/cipas/ref/OECD_2006_Rural_Paradigm.pdf, 15 Ekim 2011.

Tablo 1’ den, kırsal kalkınma yaklaşımlarında geçmişten günümüze bir değişim ve dönüşüm yaşandığı

görülmektedir. Bu politika çerçevesinde; önceden eşitlik amacı güdülürken, günümüzde ise kırsal alanların

güçlü yanlarını öne çıkaran ve bu alanların rekabetçi gücünü arttırmayı amaç edinen ve sadece çiftliğin geliri

veya rekabetçiliği ile değil, kırsal alanlardaki tüm kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılmasıyla kırsal

kalkınmanın gerçekleşebileceği vurgulanmaktadır. Eski yaklaşıma göre, kırsal kalkınmada “tarım” tek

önemli sektör olarak görülürken, yeni yaklaşımda ise, kırsal ekonominin içerdiği çeşitli sektörlerden oluşan

bütünleşik bir yaklaşım benimsenmektedir. Elbette ki tarım, sadece kırsal alanlar için değil tüm ülke hatta

ülkeler için hayati önem taşıyan bir sektördür ancak tek başına yeterli değildir. Kırsal bir alandaki istihdamın

artması için farklı iş kollarının oluşturulması ve bunların bir ahenk içerisinde faaliyet göstermesi

gerekmektedir. Nitekim “kırsal turizm”, “imalat sanayi”, “bilgi iletişim teknolojileri endüstrisi” gibi sektörler

kırsal ekonomileri canlandırmak için OECD tarafından önemli görülen sektörler arasında yer almaktadır.

Ancak bunların içerisinde “kırsal turizm”, Tablo 1’ den de görüleceği üzere, kırsal alandaki kalkınmayı

güçlendirebilecek en önemli sektörlerin başında gelmektedir. Çünkü kırsal turizm, farklı sektörleri harekete

geçirebilir, bölgede yeni iş alanlarının açılmasını teşvik edebilir, çarpan etkisi ile daha fazla gelir elde

edilmesini sağlayabilir ve bölgedeki istihdam olanaklarını arttırarak kentlere göç eden nüfusun ait oldukları

bölgeye dönüşünü sağlayabilir. Kırsal turizm, böylelikle kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasına destek

olarak, bölgesel dengesizliklerin giderilmesinde ve kırsal kalkınmanın sağlanmasında önemli bir role sahiptir.

Kırsal turizm, gelişmede öncelikli ve az gelişmiş bölgelerin kalkındırılması amacıyla kullanılmakta, kırsal

turizmin gelişimi için araştırmalar ve projeler yapılmaktadır. Dünyada kırsal turizmin geliştirilmesine yönelik

turizm politikaları şunlardır: a-kırsal turizmin bölgeler için önemli olduğunun farkına varmak, b- kırsal

turizmin kırsal alanlarda istihdam sağlamada ve sosyokültürel gelişmede anahtar bir faktör olduğunu ortaya

koymak, c-kırsal alanlarda sürdürülebilir turizm ilkelerini uygulamak (Ahipaşaoğlu & Çeltek, 2006: 96).

Avrupa Birliğinde kırsal kalkınma politikalarının özünü iki temel politika oluşturmaktadır: Bunlardan biri

Roma Antlaşması, diğeri ise 1970’lerin ortalarında Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu’yla oluşturulan AB’nin

Bölgesel Politikasıdır (İçişleri Bakanlığı/Araştırma ve Etütler Merkezi: 19). Birlik politikalarında turizm,

kırsal alanların büyüme potansiyeli açısından, en önemli fırsatlardan biri olarak görülmektedir. Sınırlı

bilginin mevcut olduğu küçük ölçekli turizm işletmeleri kırsal turizmin temel özelliklerindendir. Birliğe bağlı

üye ülkelerin kırsal alanlarında %27 oranında yatak kapasitesi mevcuttur ve bu önemli bir orandır. Turizm,

diğer endüstrilere nazaran evvelden beri önemli bir rol üstlenmektedir; ancak kırsal alanlarda bu endüstrinin

gelişme hızı kentlere göre daha azdır. Kırsal alanların gelişiminde insan kaynağı potansiyeli çok önemli bir

faktör olarak görülmektedir. Eğitim düzeyinin yükselmesinde, hayat boyu öğrenmenin devam etmesinde,

çalışanların becerilerinin arttırılmasında ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasında kırsal kalkınma iyi bir

araçtır (European Commission, 2009: 14-15). Avrupa Birliğinin kırsal kalkınma politikalarının temel araçları

arasında “turizm aktivitelerinin desteklenmesi” yer almaktadır. Yaşam standartlarının iyileştirilmesini,

ekonomik etkinliklerin çeşitlendirilmesini teşvik etmek için de “kırsal bölgedeki turizm altyapısının”

güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (European Commission, 2009: farklı sayfalar). Batı Avrupa’da

son 10 yıldaki olaylar kırsal kesimdeki işsizlikte artışa neden olmuş ve turizm endüstrisi ekonomik büyümeyi

teşvik etmede, az gelişmiş bölgelerde yaşanabilirliği arttırmada ve yerel toplulukların yaşam standardını

geliştirmede bir katalizör olarak belirlenmiştir (Briedenhann & Wickens, 2004: 71).

Kırsal kalkınma için sürdürülebilir turizmi geliştirme ile ilgili birçok proje yapılmaktadır. Bunlardan biri;

Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu (MDG Funds) tarafından desteklenen Sırbistan’da kırsal kalkınmayı
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desteklemek için gerçekleştirilen projedir. Bu proje kırsal turizmi geliştirme ile ilgili olarak 2009 yılının

Aralık ayında başlamış ve 2012 yılının Haziran ayında sonlanacak olan bir Birleşmiş Milletler programıdır.

Bu programın en temel amacı, kırsal ekonominin sürdürülebilir turizm vasıtasıyla çeşitlendirilmesini

sağlamaktır. Kalkınma Hedeflerinin ilgili ortak program hedeflerinden biri 2015 yılına kadar kırsal

alanlardaki yoksulluk oranını düşürmektir. Bu hedef doğrultusunda; adı geçen program ile doğrudan ve

dolaylı olarak istihdama katkı sağlayacak olan Ulusal Kırsal Turizmi Geliştirme Master Planı’nın

geliştirilmesi amaçlanmıştır. İkinci hedef; kırsal kalkınma ilkelerini ülke politikalarıyla bütünleştirmek ve

çevresel kaynak kayıplarını durdurmaktır. Kırsal turizmin geliştirilmesi ile birlikte, doğal kaynaklar

korunmakta ve onların bozulması önlenmektedir. Üçüncü hedefise; GSYİH’da dinamik ve sürdürülebilir bir

büyüme sağlamaktır. Bu doğrultuda ise; yerel eylem gruplarını kurmak ve eğitmekle birlikte, birtakım özel

projeleri finanse ederek kırsal turizmin desteklenmesi amaçlanmaktadır (Trisic, 2011:1-3). Sürdürülebilir

kalkınma stratejisinin amaçlarından biri olan “Turist Cazibesinin Arttırılması” ile ilgili maddede 15 program

mevcuttur. Bu programların içinde yer alan “kırsal turizmi geliştirme” için; eğitim ve kırsal turizmle ilgili

sivil derneklerin desteklenmesi, konaklamanın sınıflandırılması, tanıtım yapılması ve kırsal turizmle ilgili

etkinliklere finansal destek sağlanması gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır (Zečević, 2011:

19).

Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları İçinde Kırsal Turizmin Yeri

Türkiye’nin uzun vadeli gelişme perspektifine paralel olarak, kırsal kalkınmanın temel amacı şu şekilde

belirlenmiştir: “temelde yerel potansiyel ve kaynakların değerlendirilmesini, doğal ve kültürel varlıkların

korunmasını esas alarak, kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak yöresinde

geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasıdır” (DPT, 2006c: 10). Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi’nde

belirtilen ilkeler: mekânsal duyarlılık, işbirliği ve katılımcılık; sürdürülebilirlik; sosyal içerme; politika ve

düzenlemelerde tutarlılık, etkin izleme; kaynak kullanımında etkinlik olmak üzere altı tanedir.

1-Mekânsal duyarlılık ilkesinde, kırsal kalkınmanın hızlandırılması gerektiği ve kır-kent arasındaki

gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amacıyla görece az gelişmiş kırsal alanlara öncelik verileceği

belirtilmiştir.

2-İş birliği ve katılımcılık ilkesinde, ulusal ve yerel düzeyde kamu kesimi, özel kesim, üniversiteler ve sivil

toplum örgütleri arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesine dikkat çekilmektedir. Kırsal kalkınma

faaliyetlerinde sahiplenmenin sağlanabilmesi için, yararlanıcıların proje maliyetlerine katılarak eş finansman

katkısı sağlamasının altı çizilmektedir.

3-Sürdürülebilirlik ilkesinde ise; kırsal ekonominin gelişiminin istikrarlı bir yapıya kavuşturulması, tarımsal

ve tarım dışı faaliyetlerde bulunan işletmelerin ekonomik sürekliliğinin gözetilmesi, ekonomik faaliyetlerin;

çevre, doğal kaynaklar, tarihi ve kültürel varlıklar üzerindeki etkilerinin izlenerek, kurumlar arası işbirliğiyle

sorunların giderilmesi, kamu yatırımları ve hizmetlerinin sunumunda süreklilik sağlanması gerekli

görülmektedir.

4-Sosyal içerme ilkesinde, yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz veya bu risk altında olan birey ve grupların

ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının arttırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek toplumsal

dayanışma ve bütünleşmenin sağlanması esastır.

5-Politika ve düzenlemelerde tutarlılık, etkin izleme ilkesinde, ulusal düzeyde bölgesel gelişme ve kırsal

kalkınma politikaları arasında uyum sağlanması ve bu politikaların AB’ye üyelik perspektifine katkılarının

güçlendirilmesi doğrultusunda stratejik çerçevenin oluşturulması önem taşımaktadır.

6-Kaynak kullanımında etkinlik ilkesinde ise; uygun maliyetle yüksek fayda sağlayacak projelere öncelik

verilmesi esastır (DPT, 2006c: 11-12). Kırsal turizmin, bu ilkelerin gerçekleştirilmesinde büyük bir role sahip

olduğu söylenebilir.

Türkiye’de ise kırsal turizmi ilgilendiren turizm politikalarına beşinci beş yıllık kalkınma planında

değinilmeye başlanmış ve günümüze kadar yapılan kalkınma planlarında yer verilmiştir (Ahipaşaoğlu &

Çeltek, 2006: 97). Ayrıca 2006 yılı Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi, Kırsal Kalkınma Planı 2010-2013,

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 gibi ulusal strateji belgelerinde sürdürülebilir kalkınma için kırsal turizmin

önemi üzerinde durulmuştur. Kırsal kesimde kalkınmanın sağlanabilmesi için; kırsal alanda yapılan tarım ve

tarım dışı ekonomik aktivitelerde insan kaynaklarının geliştirilmesi gerekmektedir (DPT, 2006a: 93). Ayrıca,

kırsal kesimde yaşayan insanların gelir ve yaşam güvencesi için; modern tarım, tarım ürünleri işleme ve

değerlendirme, kırsalda konumlanmış sanayi, kırsal turizm, ek gelir sağlayıcı üretim ve hizmet alanlarını

geliştirme gibi istihdam olanaklarını arttırıcı faaliyetler üzerinde durulmaktadır (DPT, 2000: 64). Bu

tanımdan da anlaşılacağı üzere, kırsal kalkınmanın sadece tarım sektörüyle değil, kırsal turizm ve ilgili diğer

alanların da geliştirilmesiyle mümkün olacağı vurgulanmaktadır.
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Kültür ve Turizm Bakanlığının değerlendirmelerine göre; kırsal turizm yerel düzeyde ticareti canlandırdığı

kadar; gençler, kadınlar ve toplumun diğer bireyleri için sosyalleşme sürecini hızlandırmaktadır. Bu turizm

çeşidi sosyoekonomik yönden kısıtlı olanaklara sahip yörelerin gelişmesi açısından alternatif bir faaliyet alanı

olarak görülmektedir. Kırsal turizmin kırsal kalkınmaya birçok olumlu etkisi bulunduğu söylenebilir. Kırsal

turizm faaliyetleri "istihdamın ve iş çeşitliliğinin artmasına, hizmet sektörünün gelişmesine, tarımsal üretim

yöntemlerinin çeşitlenmesine, kente yakın ormanlık alanların rekreasyon amacıyla değerlendirilmesine,

kırsal peyzajın korunmasına, küçük yerleşmelerde göçün azalmasına, el sanatlarının gelişmesine, kültürel

etkileşimin artmasına, doğa koruma bilincinin gelişmesine, tarihsel dokunun korunmasına, kadının toplumsal

hayata katılımının artmasına, yeni girişim ve fikirlerin gelişmesine katkıda bulunmaktadır (DPT, 2006b: 13

14). Türkiye Turizm Stratejisi 2023’te; planlı gelişme kapsamında, altyapı ve üstyapı yatırımlarının fiziksel

planlara uygun olarak gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Bu amaçla yatırıma açılması uygun görülen alanlarda

öncelikle fiziksel planlama çalışmalarının tamamlanarak yürürlüğe konulacağı, özel sektörün alternatif

konaklamaya yönelik olarak kırsal turizm tesisleri, özel nitelikli tesisler ve pansiyon gibi konaklama üniteleri

kurmasının destekleneceği ifade edilmiştir (2007: 32). Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi’nde kırsal

ekonominin çeşitlendirilmesi için tüketici tercihlerindeki gelişmelere paralel olarak kırsal turizm

potansiyelinin değerlendirilmesi ve geleneksel zanaat ve el sanatlarının geliştirilmesinin önemli açılımlar

sağlayacağı belirtilmiştir (2006: 17). Kırsal Kalkınma Planı 2010-2013’te kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi

ve iş imkânlarının arttırılmasıyla ilgili olarak “kırsal turizmin geliştirilmesi” tedbirine göre; eko-turizm, agro

turizm, kültür gezileri ve doğa sporları gibi birçok faaliyet kırsal alanlarda düzenlenmekte fakat bu

faaliyetlere katılan kişiler için yörede yeterli konaklama imkânı sağlanamamaktadır. Söz konusu faaliyetlerin

çeşitlendirilerek devamlılığının sağlanması için pansiyon, motel, konukevi, dağ evi gibi yeterli ve nitelikli

konaklama tesislerinin kurulması gerekmektedir (2011: 85). Kırsal Kalkınma Planı 2010-2013’te kırsal

ekonomiyi çeşitlendirmek için gerekli faaliyetler Tablo 2’de belirtilmiştir.

Kırsal kalkınma için sürdürülebilir turizmi geliştirme ile ilgili birçok program mevcuttur. Bu programlardan

biri, Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu tarafından desteklenen “Doğu Anadolu’da Kültür Turizmi için

İttifaklar”dır. Bu programın amacı; yoksulluğun azaltılması, kültürel mirasın korunması ve turizm alanında

yeni iş imkânlarının sağlanmasıdır (http://www.mdgfund.org). Bu program Kars iline yöneliktir. BM Ortak

Programının uygulanmasıyla birlikte ulaşılacak hedefler şunlardır: a-yoksulluğun azaltılması için turizm

endüstrisinin geliştirilmesi ve desteklenmesi, b-istihdam yaratılması yoluyla sosyoekonomik büyümenin

sağlanması. c- kültürel çeşitliliğin teşvik edilmesiyle sosyal uyum programlarının desteklenmesi ve

uygulanmaları için katılımcı yerel yönetişim yapılarının geliştirilmesi, d-kadınların iş gücüne katılımının

arttırılması, e-kültür varlıklarının korunması, f-kültürlerarası diyalog ve kültürel çeşitliliğin önemi konusunda

hedef kitle ve ilgili kurumların bilinçlendirilmeleri ve kapasitelerinin geliştirilmesi, g-“Marka Şehir”

programı ve “Turizm Stratejisi 2023” kapsamında bir kültürel turizm stratejisi ve eylem planının

oluşturulması (http://www.mdgf-tr.org).

Tablo 2. Kırsal Ekonomiyi Çeşitlendirme Faaliyetleri

Kaynak: (T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2011: 61).
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Tablo 2’ de, sadece tarım sektörüne yoğunlaşmak yerine, kırsal turizmin geliştirilmesiyle kırsal ekonominin

çeşitlendirilmesi gerektiği belirtilmekte, bu sayede istihdam olanaklarının arttırılması ve ekonominin

güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye’de Kırsal Turizmin STEEPYED Analizi ile Değerlendirilmesi

Araştırmanın teorik çerçevesinin oluşturulması için öncelikle yazın taraması yapılarak kırsal kalkınma ve

kırsal turizm ile ilgili çalışmalar incelenmiş, internet vasıtasıyla bu alandaki raporlar, projeler ve kuruluşlar

araştırılmıştır. Uygulama kısmında ise; “Kırsal turizmin farklı makro düzeydeki açılardan Türkiye’nin kırsal

kalkınmasına katkıları nelerdir?” sorusuna cevap vermek amacıyla nitel bir araştırma yöntemi olan

STEEPYED analizinden yararlanılmıştır.

İngilizcede PEST veya PESTLE [political (politik), economical (ekonomik), sociocultural (sosyokültürel),

technological (teknolojik), legal (yasal), environmental (çevresel)] isimleriyle kullanılan bu yöntem, çevresel

faktörlerin, bir organizasyon veya politika üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır

(http://interactive.cabinetoffice.gov.uk). Ancak bu analizin sadece organizasyon ve politikalar düzeyinde

değil, ülkeler düzeyinde de yapıldığı da görülmektedir (Örn. bkz. Datamonitor, 2010). STEER, STEEP,

DESTEP, STEP, PESTE, PESTEL veya PESTLE analizi olarak adlandırılan çeşitli analizler PESTanalizinin

benzerleridir. PEST analizinin son zamanlarda eğitim ve demografik yapıyı da içerecek şekilde STEEPLE ve

STEEPLED analizi olarak da genişletilebileceği belirtilmektedir (Durmuş, 2010). STEEPYED analizi;

sosyokültürel, teknolojik, ekonomik, eğitimsel, politik, yasal, ekolojik ve demografik çevrenin sunduğu fırsat

ve tehditleri belirlemek için kullanılan bir durum analizi yöntemidir. Bu yöntem, dört temel unsurun baş

harfleriyle adlandırılan PEST (politik, ekonomik, sosyal, teknolojik) analizine maddeler eklenerek

türetilmiştir. STEEPLED yerine STEEPYED analizi olarak adlandırmamızın sebebi, kelimelerin başlıklarını

Türkçe kullanmayı tercih etmemizdendir. STEEPYED analizini yapmak üzere öncelikle “çevre, turizm ve

kalkınma” ile ilgili dernekler ve vakıflara internet vasıtasıyla ulaşılmıştır. Ancak yerelde faaliyet gösteren

birçok kuruluş olduğundan araştırmanın kapsamı, konuya makro açıdan bakabileceği düşünülen ve ülke

genelinde faaliyet gösteren kuruluşlarla sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda 15 kuruluş tespit edilmiştir. Anket

formları elektronik posta vasıtasıyla ilgili kuruluşlara gönderilmiş, bazı kuruluşlarla da yüz yüze görüşme

gerçekleştirilmiş ve 13 kuruluştan cevap alınmıştır. Katılımcılardan STEEPYED analizi çerçevesindeki sekiz

ana başlık için kırsal turizm hakkındaki olası fırsat ve tehditlere dair görüşlerini belirtmeleri istenmiştir.

Katılımcılara söz konusu başlıkların hangi konuları içerebileceği hakkında yol gösterici olması amacıyla

anahtar kelimeler verilmiştir. MALABAR Danışmanlığın internet sitesinde (bkz.

http://malabarconsulting.co.uk) yer alan anahtar kelimelerden konuyla ilgisi olabileceğini düşündüklerimiz

İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiş ayrıca tarafımızdan da eklemeler yapılmıştır.

Ankete katılan kuruluşlar: AGRİDA Tarım ve Turizm Derneği, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme

Derneği, ÇEKÜL Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği, Ekolojik

Turizmi Destekleme ve Çevre Eğitim Derneği, Ekolojik Yaşam Derneği, Kırsal Turizm Derneği, Organik

Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği, Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği, TEMA Vakfı,

Turizm Geliştirme Vakfı ve Yeşil Adımlar Çevre Eğitim Derneği’dir. Katılımcılardan söz konusu anahtar

kelimeleri kırsal turizmle ilişkilendirerek önem düzeylerini A-çok önemli B-orta düzeyde önemli ve C

önemsiz şeklinde belirtmeleri istenmiştir.
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Tablo 3. STEEPYED Analizindeki Anahtar Kelimelerin Önem Düzeyi

yönelik arz faaliyetlerine

katılımı

SOSYOKÜLTÜREL A B CT TEKNOLOJİK A B C T

Aile ve yaşam tarzı değişiklikleri 9 4 - 13 Teknolojideki değişim hızı 4 5 4 13

Eğitim düzeyinin yükselmesi 5 7 1 13 Bilgisayarın etkisi 8 4 1 13

Sağlık koşulları 4 6 3 13 İletişim 10 3 - 13

Ortalama ömrün yükselmesi 5 3 5 13 Ulaşım imkânları 11 1 1 13

Kültürel değerlerdeki değişim 10 3 - 13 Araç-gereçler 5 7 1 13

Sosyal hareketlilik 8 4 1 13 Altyapının yeterliliği 8 3 2 13

Tutumlar 8 4 1 13 EĞİTİMSEL A B C T

Boş zaman ve yaşama yönelikdavranış biçimleri 5 5 3 13 Kırsal turizmin önemi hakkındaeğitim programları düzenlenmesi 9 3 1 13

Değer yargıları 7 4 2 13 Doğal kaynakların bilinçlikullanılması hakkında eğitim

verilmesi

10 1 2 13

EKONOMİK A B C T Kırsal turizmin tanıtımı 11 2 - 13

Bireylerin kırsal turizmfaaliyetlerine ayırdıkları bütçe 9 4 - 13 Koruma-kullanma dengesinisağlamaya yönelik projeler
10

2 1 13

Kullanılabilir gelirin önemi 8 5 - 13 POLİTİK A B C T

Dövizdeki dalgalanmaların etkisi 4 4 5 13 Özelleştirmenin önemi 3 4 6 13

İktisadi konjonktürdalgalanmalarının etkisi 5 3 5 13 Hükümet politikasınındeğiştirilmesi 10 3 - 13

GSMH’deki değişimin etkisi 6 3 4 13 Sendikal faaliyetlerin önemi 3 2 8 13

Faiz oranlarının etkisi 2 5 6 13 Uluslararası ilişkilerin önemi 6 4 3 13

Yenilenebilir enerji kaynaklarınınönemi 10 3 - 13 Ülkenin uluslararası arenadakiitibarı 6 5 2 13

Enflasyonun etkisi 3 5 5 13 Politik istikrar 4 5 4 13

YASAL A B CT Vergi politikasının etkisi 6 5 2 13

Yatırım teşviklerinin önemi 12 1 - 13 EKOLOJİK A B C T

Mevcut yasa, yönetmelik vb.düzenlemeler 9 1 3 13 Doğal kaynakların önemi vebilinçli yönetimi 13 - - 13

Gelecek için planlanan projeler 8 5 - 13 Kırsal turizmin çevreye etkileri 12 1 - 13

Düzenleyici kurumlar 7 4 2 13 İklim değişikliği ve küreselısınmanın etkisi 8 4 1 13

Çevresel düzenlemeler 11 2 - 13 Çevre koruma faaliyetleri 10 2 1 13

İstihdam ile ilgili yasalar 5 7 1 13 Alternatif enerji kaynaklarınınkullanımı 12 - 1 13

Tüketicinin önemi 9 4 - 13 DEMOGRAFİK A B C T

Turizm endüstrisine ve kırsalturizme özgü düzenlemeler 12 1 - 13 Kırsal turizmin göçündurdurulmasındaki önemi 12 1 - 13

Rekabet ortamını düzenleyicikoşullar 6 4 3 13 Kırsal bölgelerden kente göç 11 1 1 13

AÇIKLAMALAR:A:
Çok önemli

B:
Orta düzeyde önemliC: Önemsiz T: Toplam Nüfus yapısı ve nüfustakideğişimler 8 4 1 13

Kadınların kırsal turizme 11 - 2 13

Tablo 3’te her bir anahtar kelimenin önem düzeyine dair katılımcıların vermiş olduğu cevaplar yer

almaktadır. Sosyokültürel başlığının altında, kültürel değerlerdeki değişim, aile ve yaşam tarzı değişiklikleri,

sosyal hareketlilik ve tutumların; Teknolojik’te ulaşım imkânları, iletişim, bilgisayarın etkisi ve altyapının

yeterliliğinin; Ekonomik’te bireylerin kırsal turizm faaliyetlerine ayırdıkları bütçe, yenilenebilir enerji

kaynaklarının ve kullanılabilir gelirin öneminin; Eğitimsel’de tüm alt başlıkları kapsayan maddelerin;

Politik’te hükümet politikasının değiştirilmesi; Yasal’da yatırım teşviklerinin önemi, turizm endüstrisine ve

kırsal turizme özgü, çevresel ve mevcut yasa-yönetmelik vb. düzenlemeler, tüketicinin önemi ve gelecek için

planlanan projelerin; Ekolojik ve Demografik’te ise tüm alt başlıkları kapsayan maddelerin %50’den fazla bir

oranla “çok önemli” olarak öne çıktığı görülmektedir.
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Tablo 4’te ise kırsal turizmin sunabileceği fırsat ve tehditlere dair görüşler yer almaktadır.

Tablo 4. Kırsal Turizmin Fırsat ve Tehditlerinin STEEPYED Analizi ile Değerlendirilmesi

SOSYOKÜLTÜREL

FIRSATLAR TEHDİTLER

-Eğitim düzeyinin yükselmesi

-Kültürel değerlerdeki olumlu gelişim

-Sosyal hareketliliğin kırsal turizmin önem ve

imkânını arttırması

-Kentlinin yaşam tarzı değişiklikleri, boş zaman ve

yaşama yönelik olumlu davranış biçimlerinin kırsal

turizmi arttırması

-Doğaya ve doğal ürünlere artan ilgi

-Gelir çeşitliliğinin artması

-Yaşam kalitesinin yükselmesi

-Geçim kaynaklarının çeşitlenmesine bağlı olarak

doğal kaynaklar üzerindeki baskının azalması

-Kadınların sosyal yaşama katılımının artması

-Başka kültürleri tanıma ve ön yargılardan kurtulma

-Yerel halkın, geleneksel konukseverlik ve dost

canlısı davranışlar göstermesi, turizme karşı olumlu

tutum ve desteği

-Gelenek ve göreneklerin hatırlanması

-Teknolojinin yok ettiklerini tekrar kazanmayı

sağlaması

-Yüksek doğum oranları sonucunda artan nüfusun

istihdam arzını ve iç pazarın büyümesini sağlaması

-Hem merkezi hem de yerel düzeyde kamu

kuruluşlarının güçlü ve geniş örgütsel kapasitesi

-İnsanların kitle (deniz-kum-güneş odaklı)

turizminden sıkılmış olması

-Kırsal yaşamın sınırlı imkânları ve zorlukları,

sosyal ve kültürel aktivitelerin azlığının kırsal

nüfusun kentlere göçünü tetiklemesi ve

beraberinde kırsal alanların yavaş yavaş

ıssızlaşması

-Yerel kültürün yozlaşması

-Geleneksel yaşam tarzlarının bozulması

-Kentsel rahatlıklar nedeni ile köylünün özünü ve

ürünleri zamanla unutması (Ör: Elma sirkesi

yapıp satacağına, bakkaldan üzüm sirkesi alıp,

elmaları keçilere yedirmeleri gibi)

-Değer yargılarının (muhafazakâr yapı, eğitim

düzeyinin azlığı vb.) turist girişine engel

oluşturması-toplumun içe kapalı olması

-Turizmde önemli işlevleri olduğu varsayılan

kadınların sosyal hayatta ikinci sınıf konumunda

görülmesi nedeniyle kadınların karar verme

mekanizmalarında etkili olamamaları

-Genç ve nitelikli iş gücünün kırsal alanlardan

göçü, üretken faktörlerde azalma ve nüfusun

yaşlanması

-Örgütlenme yetersizliği

-Kırsal turizmin gelişmesine olan inanç eksikliği

-Yerel halk arasında dayanışma ruhunun eksikliği

-Yozlaşma kaygısı

-Kontrolsüz durumlarda dejenerasyon

-İnanç turizmi açısından zengin bir ülke olması-İletişim ve etkileşim artışı

-Farkındalık sağlaması

-Kapalı toplumların ufuklarının açılması, dışa açılma

-Mülkiyet devri

TEKNOLOJİK

FIRSATLAR TEHDİTLER

-Teknolojinin gelişimi, bilgisayarlar, internet ve

medyaya kolay ulaşımın bu bölgelerden haberdar

olma imkânı yaratması

-Kırsal bölgelere ulaşım imkânları artışının kırsal

turizmi arttırması ve gelişen ulaşım olanaklarıyla

buna bağlı uzun mesafeli seyahatlerin artması,

bilinen destinasyonlardan bilinmeyen veya az bilinen

destinasyonlara doğru talep kayması

-Alternatif enerji kaynaklarına yönelim

-Ulaşım araçlarının yenilenmesi

-İnternet kullanımının yaygınlaşması ile bilgiye

erişimin kolaylaşması

-Köylülere kentlilerin teknolojisinden faydalanma

imkânlarını sağlayarak daha verimli performans

göstermelerini ve kendilerine zaman sağlamalarını

hazırlamak

-Hibe olanaklarının olması

-Yabancı ülkelerde bulunan akrabaların sağladığı

olanaklar

-Teknoloji arttıkça, ulaşım imkânları, araç gereç

geliştikçe kırsala kontrolsüz bir akın, kapasite

üzeri bir kullanım ve dolayısıyla hedef bölgede

tahrip oluşabilir.

-Altyapıyı iyileştirme adına (yollar açılması,

yolların genişletilmesi, modern konaklama ya da

hizmet binaları yapımı) teknolojinin kullanımı,

bölge ekolojisine onarılmaz zarar verebilir.

-Trafik kazalarının artması

-Tüketim alışkanlıklarının artması

-Kırsal kesimde yaşayanlar, bir anda şaşalama

neticesinde kendilerini yeni teknolojilere

sardırarak asıl yaşam ve görevlerini unutabilir

-Kırsal bölgede kentlere göçten teknolojiyi

kullanacak genç nüfusun olmaması

-Endüstriyel altyapılar

-Uluslararası iletişim yönünden yabancı dil

sorununun olması

-Altyapı olanaklarının sınırlı olması
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-Kırsal turizm, teknoloji esirliğini, tüketimçılgınlığını ortadan kaldırabilir-İletişim imkânları ve bilgi teknolojilerinin gelişimi-Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojilerine aitaltyapının hızla gelişmesi ve yaygınlaşması,-Türkiye turizm pazarında ihtisaslaşmış seyahatorganizatörleri ve havayolu ulaşım şirketlerinin -Teknolojideki değişim hızı

-Kırsal alanlarda altyapının (kanalizasyon, ulaşım,

çöp alanı) yetersiz oluşu

-Teknolojik kirlenme (Hidroelektrik santralleri

HES)

-Özellikle kırsal alanlarda turizme yönelik

konaklama ve ağırlama tesislerinin yetersizliği

sayılarının artması,-Kırsal alanlardaki tarihi kentsel dokuların evpansiyonculuğuna elverişli bir yapıda olması,-Kullanılacak kaynakların geliştirilmesi-Teknolojiye erişilebilirlik artışı -Ürünlerde markalaşma olmaması

-Yerel medyanın olmaması

-Hizmet sektörünün yetersizliği

-Hediyelik eşya sektörünün gelişmemiş olması,

-Reklâm konusunda başarısızlık

-Tur operatörlerinin ve seyahat acentelerinin azlığı

-Teknolojiyi kullanma mecburiyeti

EKONOMİK

FIRSATLAR TEHDİTLER

-Kentlinin ekonomik gelirinin yükselmesi, kırsalturizm faaliyetlerine katılım için ayırdıkları bütçeninartışı kırsal turizm için olumlu ve önemli birunsurdur.-Ülkenin kendine yeterliğinin meydana çıkararakithalata yapılacak etki dolayısıyla cari açık dengesineolumlu etkisi-Köylünün tatminkâr bir gelir elde ederek ürettikleriile memnun olması ve bunları gelecek nesillere -Arazi fiyatlarının yükselmesi sonucu yerel halkın

arazilerini elden çıkarması

-Köylünün, beklediğinden aşırı gelir elde ederek

ana fikirden kayması

-Yerel halkın düşük gelirli olması ve yerel

ekonominin, yerel halkın büyük kısmının emekli

olmasına dayanması

-Yenilenebilir enerji kaynakları için sınırlı destek

-Kırsal alanların ekonomik ve sosyal yapısının

aktarması-AB desteğinin olması (AB’ye katılım dönemi veAB fonlarını kullanma olanağı) analizi için gerekli verilerin bulunmayışı

-Kentsel büyüme sonucunda kırsal alanların terk

edilmesi

-Sivil toplum kuruluşları (STK) desteği-Kırsal turizmin tatil maliyetinin az olması -Çoğu üretici ve işletmecinin AB standartlarına

uymaması

-Kırsal alanlardaki doğal, kültürel ve turizmvarlıklarının çeşitliliği, zenginliği ve turizm için -Uluslararası pazarlarda diğer ülkelerin rekabet

kapasitelerinin artması

yüksek potansiyelleri-Kırsal alanlardaki yüksek iş gücü potansiyeli-Çeşitli geleneksel yerel ürünler ve el sanatları gibi -Tarımın yeniden yapılandırılması döneminde

işsizlik ve fakirlik gibi sosyoekonomik sorunlarda

artış

markalaşabilecek yerel ürünlerin çeşitliliği-Organik, nitelikli, sağlıklı ürünlerin ve kırsal turizmtalebinin artması-Çevre koruma ve geliştirmeye ilginin artması-Yerel ve geleneksel üretim potansiyellerini hareketegeçirme-Özel sektörün kırsal alanlarda yatırım yapma -Kırsal alanlardaki hızlı gelişme, sanayileşme ve

turizm faaliyetlerinin doğal kaynaklar üzerindeki

baskısının artması özellikle tarımdaki kayıt dışı

ekonomi

-Ülkenin doğusu ve batısı arasında gelir açısından

farklılıklar, kırsal ve kentsel alanlar arasında

büyüyen eşitsizlikler (gelir, göç)

eğilimindeki artış-Büyüyen dünya ekonomisi ve sağlıklı gelişen turizmendüstrisi-Kırsal turizmin bölge insanına istihdam ve gelirsağlaması -Küçük, geçimlik veya yarı geçimlik çiftliklerin ve

parçalanmış ve düşük düzeyde ihtisaslaşmış küçük

işletmelerin oranının yüksekliği

-Ürün ve hayvan yetiştiriciliğinde geleneksel ve

emek yoğun metotların yaygınlığı

-Toplumun yoksulluk düzeyi yüksek bir kesiminioluşturan kırsal bölge insanına (ova, dağ, ormanköyleri ve pansiyon çalıştıran aile grupları gibi)ekonomik olarak gözle görülür bir fayda sağlama -Kırsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin

çeşitlendirilmesinin çok zayıf olması

-Kırsal istihdam ve gelir kaynaklarının büyük

ölçüde tarımsal faaliyetlere dayanması

imkânı-Ekonomik girdi yaratması-İş gücü göçünü önlemesi -Kırsal alanlardaki yerel ürünlerin ve turizm

faaliyetlerinin yetersiz reklam faaliyetleri

-Ekonomik krizin ortaya çıkması ve sürmesi

-Rant oluşması ve aşırı rekabet, plansız büyüme

-Şirince örneğinde görüldüğü gibi, gelirin yöreye

ve yöre halkına değil, dışarıdan gelip toprakları

satın alan ve turizmi hızla kitleselleştirmeye

çalışan anlayıştaki yatırımcılara kayması
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EĞİTİMSEL

FIRSATLAR TEHDİTLER

Kırsal turizmin önem ve imkânları, koruma

kullanma dengesiyle ilgili kurs, seminer, tanıtım,

eğitim ve görsel medya programlarının düzenlenmesi

-Kentlinin köylü yaşamına olacak ilgisinin

değerlendirilerek bu alanda çalışmalara hız

verilebilmesi

-Sürdürülebilir yaşam projelerinin kentlere de sirayet

etmesinin sağlanması

-Proje yürütme deneyimlerinin çoğalması

-Yöre halkına eğitim verilmesi ve yöre halkının bu

işten para kazanabileceğine inandırılması

-Yerel halk ve turist arasındaki bilgi alışverişi

-Çiftçilerin bilinç seviyesinde artış sağlaması

-Üniversitelerin turizm ile ilgili bölümleri, çevre,

doğa, tarım ve turizm dernekleri ile vakıfların varlığı

-Eğitim düzeyi yüksek ve deneyimli turist sayısında

artış

-Yenilik ve çeşitlilik talep eden turist tercihlerinin

artmış olması (özellikle kültür turizmi)

-Bilgiye ulaşma kolaylığı

-STK desteği, farkındalık yaratma, bilinçlendirme

-Köylere bu hususta yüklenebilecek ilave iş ve

sorumluluklar

-Kırsal bölgede genç nüfusun azlığı

-Turizm deneyimi ve bilgisinin eksikliği

-Kırsal alanlarda yetersiz eğitim ve yönetim

-Bazı turistlerin kaynakları doğal ve kültürel

yapıya zarar verecek şekilde kullanması bir tehdit

unsuru olarak görülebilir. Turistler ziyaret ettikleri

yerlerle ilgili olarak eğitilirse zarar verici turistik

faaliyetler engellenebilir.

-Yörede bulunan kültürel değerlere ilişkin

yeterince yerel tanıtım ve yönlendirme

yapılmaması

-Halkın yabancı dil eksikliği

-Yabancı dillerde tanıtıcı materyallerin azlığı,

-Kırsal turizm konusunda halkın bilgi eksikliği

-Reklam/tanıtım/eğitimde eksiklik

POLİTİK

FIRSATLAR TEHDİTLER

-AB uyum sürecindeki özellikle "çevre" konusundaki

reorganizasyonlar ve mevzuatlar

-Uluslararası ilişkilerin önemi ve UNESCO gibi

kurumlar

-Geliştirme ve korumaya

politikalarının kırsal

sağlaması

-Siyasal olarak sürdürülebilir bir yaşama geçiş

-Organik tarım politikaları

-Ülkenin uluslararası arenadaki itibarı

-Yerel yönetimlerin kültürel mirasa önem vermesi

-Kırsal kalkınma planında kırsalda ekonominin

çeşitlendirilmesi konusunda kırsal turizm sektörünün

geliştirilmesi politikasının olması

-Aday ülke statüsü kazanan Türkiye ile AB katılım

müzakerelerinin başlamış olması

-Avrasya bölgesinin artan önemi ve Türkiye'nin

siyasal ve ekonomik yönden stratejik önem

kazanması

-Dünyada Türkiye'nin rekabet gücünün yüksek

olduğu doğa, tarih ve kültür turizmine olan ilginin

artması

-Gelişme potansiyeli gösteren pazarlarda Türkiye’ye

yönelik ilginin artması

yönelik çevre

turizmin gelişimine katkı

-Çevreye zarar veren politikalar ve şirketleri

kollayan özelleştirmeler

-Konunun siyasete alet edilerek dejenere edilmesi

-Enerji yatırımları

-Vergilerin fazlalığı

-Politik ve ekonomik istikrarın bozulması

-Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin sekteye

uğraması

-Dış medyadaki imaj sorunu

-Kent içi ve kırsal alanlarda güvenlik eksikliği

-STK ve kamu kurum ve kuruluşlarının arasındaki

iletişim ve eşgüdüm eksikliği

-Rantçı politikalar
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YASAL

FIRSATLAR TEHDİTLER

AB uyum sürecindeki özellikle "çevre" konusundaki

reorganizasyonlar ve mevzuatlar

-Doğru alan ve doğru kesimlere yapılan yatırım

teşvikleri ve kırsal turizme özgü düzenlemeler

-Hızlı gelişme için gerekli yasal düzenlemeler

-Kalkınma ajanslarının kurulması

-Kırsal kalkınma ile ilgili teşvik ve desteklerin

olması

-Kırsal turizm teşvikleri

-Kurumların planlarını yapması

-Tüketicinin önemi

-Yanlış alan ve yanlış kesimlere yapılan yatırım

teşvikleri (Nerede olursa olsun, izin verilen liman,

tersane, termik santral, baraj, HES, maden-kum

taş ocakları gibi)

-ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi)

raporundan muaf tutulan yatırımlar (İzmit-İzmir

otoyolu, Akkuyu Nükleer santrali gibi)

-Mera alanlarının çeşitli endüstriyel yatırımlara

açılması dolayısıyla kırsal yaşam ve kırsal

peyzajın yok edilmesi)

-Kanun yapıcıların konuda uzman olmayışı

-

-Turizm endüstrisine ve kırsal turizme özgü

düzenlemeler

-Turizm politikalarını teşvik edici etki

-Çevreye ve doğal varlıklara duyarlı yasalar

-Teşviklerle ilgili yasaların olması

-2004’te koruma yasasının çıkarılması

-Yenileme yasası

-Kurumsal işbirliklerinin yetersizliği

-Personel eksikliği

-Düzenlemelerin uygulanmasındaki sıkıntılar

-Farklı kurumlara ait planların uyumsuzluğu

-Sit alanlarında yatırım yapmanın maddi ve

bürokratik açıdan zorluğu

-Desteklerin yöre halkına değil, dışarıdan gelen ve

yöreyi tahrip etmekten çekinmeyen yatırımcılara

gitmesi

EKOLOJİK

FIRSATLAR TEHDİTLER

-Kırsal turizm faaliyetlerinin çevreye olumlu etkileri

-Doğal kaynakların önemi ve bilinçli yönetimi

-Çevre koruma faaliyetleri

-Alternatif enerji kaynaklarının kullanımı

-Geniş doğal alanların-kaynakların olması, zengin

bitki ve hayvan çeşitliliği (kaliteli toprak ve su

kaynakları, biyolojik çeşitlilik)

-Yerel değerlerin kırsal turizm için güçlü temellere

sahip olması

-Yerel çevre derneklerinin olması

-Doğal kaynakların önemi ve bilinçli yönetimi

-Alternatif enerji kaynaklarının kullanımı

-Kırsal turizmin, ekosistemi korumaya teşvik etmesi

-Düşük seviyede çevre kirliliği ve mevcut organik

tarım potansiyeli

-Bazı kırsal bölgelerin kuş göç yolları üzerinde

olması

-Barajlar ve göletler nedeniyle su sporları potansiyeli

-Karavan, kamping turizmi potansiyeli

-Kültürel ve tarihi değerlerin zenginliği

-Ülke ikliminin turizm için uyumlu olması (güneşli

ve açık gün sayısının çokluğu)

-Sürdürülebilirlik için korumanın gerekliliği bilinci

-Yanlış alan

teşvikleri

-ÇED raporundan muaf tutulan yatırımlar

-Mera alanlarının çeşitli endüstriyel yatırımlara

açılması (Dolayısıyla kırsal yaşam ve kırsal

peyzajın yok edilmesi)

-Endüstriyel turizmin desteklenmesi, arazi yarışı

AVM, paralı avcılık gibi aktivitelerin

desteklenmesi

-Çevreye zarar verebilecek politikalar ve şirketleri

kollayan özelleştirmelerin yapılması

-Uygun olmayan atık yönetimi

-Çevre koruma bilincinin yeterince gelişmiş

olmaması, doğal kaynakların bilinçsizce

kullanımı, aşırı tüketim ve çevre kirliliği

-Tarih bilincinin azlığından dolayı tarihi eserlerin

tahribatı

-İklim değişikliklerinin tarım ve ormancılık

faaliyetlerine olumsuz etkisi, orman yangınları

-Küresel çevre sorunlarının ülke üzerindeki

negatif etkileri

-Yerel kimliği yok edebilecek rantçı yaklaşımlar

-Bazı girişimcilerin yerel ve doğal kaynaklara

zarar verebilecek nitelikteki ticari amaçları

ve kesimlere yapılan yatırım
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DEMOGRAFİK

FIRSATLAR TEHDİTLER

-Kırsal turizmin göçü önlemesi

-Kadınların kırsal turizme yönelik arz faaliyetlerine

katılımı (Yerel tatlar ve el sanatları konusunda

kadınların önemli işlevleri gerçekleştirmeleri)

-Alternatif geçim kaynaklarının aranması

-Kırsal alanlarda ikamet eden nüfusun hala fazla

olması

-Kültür turizminde kullanılacak yerel kültür (mutfak,

yerel giyim) öğelerine sahip olması

-Genç iş gücüne doğduğu yerde iş kaynağı

-Eğitimli ve bilinçli iş gücü

-Aile iş gücünün bütün olarak kabul edilmesi

-Kırsal bölgede genç nüfusun azalması

-Talebin azlığı

-Kırsal bölgelerden kente göç

-Nüfus yapısı ve nüfustaki değişimler

-Yozlaşma başlayabilir

-Kırsalda turistik hizmet veren kişiler arasında

bilgi paylaşımı azalabilir

-Kutuplaşmaya neden olur

-İnsanların göçü sonucunda geleneksel kültürün

unutulması ve yok olması

-Kimliksizleşme

-Popülasyon değişimi

Değerlendirmeler

Bu bölümde katılımcıların her bir ana başlık için yapmış olduğu yorumlar değerlendirilmektedir.

A-Sosyokültürel

Kırsal alan ve kent arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması için kırsal yerleşimlerdeki koşulların

iyileştirilmesi gerekmektedir. Kırsal kesimde başat istihdam alanın tarım olması ve tarımdan kopmaların

devam etmesi nedeniyle kırsal kesimdeki iş gücü göstergelerinde azalma eğiliminin devam edeceği

söylenebilir. Bu eğilimin yönü hususunda kilit kesim, tarımda ücretsiz aile işçisi konumunda çalışan

kadınlardır. Kırsalda kadının iş gücünden çekilme sürecinin hızlanması kırsalda daha keskin düşüşler

yaşamasına neden olmaktadır. Bu durum, çoğunlukla kadın emeğine dayanan geçimlik üretim yapısının da

çözülmeye başladığını işaret etmektedir. Bir yandan tarımdan kopuşların sürmesi diğer taraftan iş gücü

piyasasına giren genç sayısındaki artış, gençleri tarım dışı sektörlerde iş aramaya sevk etmektedir. Kentlerde

hizmet ve sanayi sektörlerinin düşük vasıflı iş gücü talebi, genç nüfusun kırı terk etme eğilimini

güçlendirmektedir. İş gücüne katılma oranlarının düşmesi daralan bir kırsal ekonomiye işaret ederken, artış

eğilimi gösteren kırsal işsizlik oranları özellikle gençler için tarım ve tarım dışı istihdam imkânlarını harekete

geçirebilecek kırsal turizm projelerinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Kamunun bu süreçteki rolü, kırsal

nüfusun iş ve yaşam koşullarının asgari standartlarda bile olsa teminini sağlamaktır. Kırsal turizm ile yerli

halka tarım dışı istihdam olanaklarının sağlanması, köylümüzün elindeki ürünlerin değerinin farkına

varmaları, kente göçün önlenmesinde çok büyük bir etkendir.

Yerliler var olan değerlerin farkına varmalı, somut ve somut olmayan kültürel mirasına (geleneksel yaşam

kültürü) sahip çıkmalı, doğal ve kültürel değerlerini turizme kazandıracak şekilde kullanmalıdır. Böylece

kırsal kalkınmanın sağlanması mümkün olabilir.

B- Teknolojik

Sektörde pazarlama konusunda teknolojiden faydalanılmaktadır. Kırsal turizme elverişli bölgelerin

tanıtımında özellikle televizyon programları ve internet kullanılmaktadır.

C-Ekonomik

Türkiye’de yöresel zenginliği bulunan kırsal destinasyonlar sayıca fazla olduğu halde kırsal turizm

yaygınlaşmış bir olgu değildir. Kentlere yakın kırsal alanlarda günübirlik rekreasyon etkinlikleri dikkat

çekerken, kırsal yerleşimlerde konaklamalı faaliyetlere çok az rastlanmaktadır. Bu turizm çeşidi kırsal

ekonomileri destekler nitelikte olmakla birlikte ivme kazandıracak niteliğe henüz ulaşmamıştır. Kırsal peyzaj

değeri yüksek, doğal ve kültürel mirasın korunduğu, özgün yöresel ürünlere sahip kırsal yerleşimlerin bir

yandan tarımsal faaliyetler sürdürülürken aynı zamanda turizm amaçlı değerlendirilmesi, kırsal kesimde

istihdam olanaklarını ve elde edilen gelirleri artıracaktır. Kırsal bölgelere doğal ve kültürel yapıya zarar

vermeden yatırım yapılmalıdır. Gereğinden fazla yatırım yapılması, bölgeye zarar verebilir. Kırsal turizm

çalışmaları devlet desteği dışında sponsorlarla yürütülmeli ve projeler gönüllülerin desteğiyle

profesyonellerce yazılmalıdır.
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Kırsal yaşamın zorlukları, ekonomik gelirin azlığı, GSMH’de kırsal kesimin payının düşüklüğü, tarımsal

üretim girdilerindeki yüksek artışlar kırdan kente göçün tetikleyicisidir. Yoğun tarımsal girdi (zirai ilaç,

kimyasal gübre) kullanımının, monokültür tarımı destekleyen endüstriyel tarımın hâkim kılınması, buna

karşın küçük aile çiftçiliğinin tasfiyesi, kırın boşaltılması anlamına gelmektedir.

D-Eğitimsel

Kırsal turizm ile ilgili eğitim kaynakları henüz yeterli değildir. Farkındalık eğitimleri ve girişimcilik

eğitimlerine, halkın bilinçlendirilmesinde turizm eğitimine önem verilmeli, sürdürülebilir turizmin tanıtılarak

kırsal turizm, eko-turizm ve agro-turizm konularında bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

E-Politik

Hükümet politikalarının kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi konusunda uluslararası işbirliği güçlendirilmeli

ve bölgesel projelerle çeşitli kuruluşların sağladığı fonlardan yararlanma oranı arttırılmalıdır. AB fonlarının

yanı sıra özel idare kaynaklarının da kırsal turizm politikalarının gerçekleştirilmesinde kullanımının

sağlanması gerekmektedir. Kırsal turizmin gelişebilmesi için mikro işletmeler oluşturulmalıdır. Bu da yasal,

politik, ekonomik ve eğitimsel kararlar gerektirir. Kırsal turizm potansiyeli bulunan bölgelerde sektörün

geliştirilebilmesi için merkezi hükümet, yerel yönetimler, özel sektör, üniversite ve STK’ların işbirliğiyle

politikaların oluşturulması daha etkili olabilir.

F-Yasal

Kırsal turizm ile ilgili detaylı yasa ve yönetmelikler henüz yeterli değildir. Yasa düzenleme konusunda STK,

girişimciler ve üniversitelerin görüşlerinin alınması sektöre fayda sağlayacaktır. Çok yeni olduğu için pratiğe

dökülmesi zor olabilir. Geçiş döneminde yasal açıdan halk zarar görebilir. Yatırımcı ve girişimciler yasa ve

yönetmeliklerin yetersizliğinden dolayı sektöre girme konusunda isteksiz davranmaktadırlar. Yatırım

teşvikleri her ilde mevcut değildir. Destekleme politikalarında koruma ve kullanma değerlendirmeleri çok iyi

düzenlenmeli ve sistemli olarak kontrol edilmelidir. Yerel turizm işletmeleriyle turizm sektörü arasında

bağlantı kurulmalı, turizm işletmeleriyle ilgili kurallar ve standartlar belirlenmelidir. Bireysel çabalardan

ziyade, devlet bu bağlamda düzenleyici roldedir. Kanuni düzenlemeler bunun için başlıca önem arz

etmektedir. Hükümet politikaları değiştirilmeli, küçük çaplı çiftlikler ve köylüler için özel vergi mükellefiyeti

ile ilgili düzenlemeler yapılmalı ve yerel halk bilinçlendirilmelidir. Yenileme yasası doğru kullanılırsa bir

fırsat, yanlış kullanılırsa bir tehdit olabilir.

G-Ekolojik

Koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi turizmin sürdürülebilir olması açısından önemlidir. Kırsal turizm

doğaya ve tarıma bağlı yapılan bir faaliyettir. Tarım ve hayvancılık kırsalda sürdürülebilir bir şekilde

yapılmalıdır. Kırsal turizm potansiyeli olan bölgelere yatırımlar yapılırken yerel kimliği yok edebilecek

yaklaşımlardan kaçınılmalıdır. Çevre korumada sürdürülebilir yasal düzenlemeler yapılmalı ve söz konusu

tüm aktörlere eğitim verilmelidir. Kırsal turizmde ortaya konan en önemli unsurlar; muhafaza (koruma),

toplum ve eğitim olmak üzere üç ayrı başlıkta ele alınabilir: Muhafaza (koruma): Kültürel ve doğal

kaynakların korunması ile çevreye önemli yarar sağlanmasıdır. Toplum: Yerel kültürlere saygı göstermek ve

topluma diğer bir deyişle yöre (köy) halkına önemli katkılar sağlamasıdır. Yerli ürünleri ve hizmetleri satın

almak, yerli halka iş eğitimi vermek, yörede adil olan ücretlerin ödenmesi, yerli kültürleri anlamak ve

azınlıklara saygı göstermek gibi hususları kapsamaktadır. Eğitim: Ziyaret ettikleri yerle ilgili olarak

turistlerin eğitilmesini kapsamaktadır.

H-Demografik

Ülkemizde 1950’li yıllarda ortaya çıkan kırsal alandan kente göç süreci halen devam etmektedir. Kırsal

alanda, tarımda artan nüfusun aynı oranda artmayan tarım arazisine getirdiği baskı, tarımın makineleşmesiyle

birlikte kırsal alanda iş gücü fazlasına neden olmuştur. Tarımdaki iş gücü fazlası kırdan kente göç

hareketlerini tetiklemiştir. Diğer taraftan, kentlerde gelişmekte olan sanayi ve hizmet sektörlerinin iş gücü

talebi de kırsal kesim açısından bir çekim unsuru olarak göç hareketlerine ivme kazandırmıştır. Bu faktörün

dışında, kırdan kente göçü arttıran diğer faktörler arasında; köylerde yoksulluğun yaygın olması, tarım dışı

alanlarda yeterli istihdam olanaklarının bulunmaması, tarımsal üretimdeki verimin düşüklüğü, ekilen

toprakların parçalı olması, köylerdeki fiziki ve sosyal altyapı ile kamusal hizmetlerin yetersiz olması gibi

nedenler de bulunmaktadır.

 Kırsal turizm, kırsalda yaşam standartlarını ve sosyoekonomik düzeyi yükseltebilir.

 Gelenek ve göreneklere sahip çıkmayı sağlayarak asimilasyonu azaltabilir.
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 Kırsal bölgelere gelen turistler veya girişimciler yerel halkın sahip olduğu gayrimenkulleri satın

alabilir. Aşırı mülkiyet devri olması durumunda tamamen popülasyon değişimi olabilir ve yerel

kimlik kaybedilebilir.

Sonuç

Dünyada ve ülkemizde, büyük şehirlerin gürültüsünden ve monotonluğundan uzaklaşmak için son

zamanlarda popüler bir hale gelen kırsal turizm, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi ve istihdam olanağı

yaratma özelliği ile büyük kentlere olan göçün engellenmesinde önemli bir role sahiptir. Türkiye’de kırsal

alanların büyük bir kısmı ve ülke iklimi, kırsal turizmin dört mevsim yapılmasına elverişlidir. Ancak doğal,

tarihi ve kültürel zenginliklere sahip kırsal bölgelerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması, bu

bölgelerde doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde tesisler kurulması, gerekli eğitim ve bilinçlendirme

programlarının düzenlenmesi, el sanatları ve yöresel tatlar konusunda büyük emeği olan kadınlarımızın bu

meziyetlerini kazanca dönüştürmesinin sağlanması gerekmektedir. Kırsal turizmin sürdürülebilir gelişimi;

devletin, yerel yönetimlerin, STK’ların, girişimcilerin, meslek odalarının, eğitim kurumlarının, yerel halkın

ve kamu-özel sektör gibi birçok aktörün iş birliği ve deneyim paylaşımıyla gerçekleşebilir. Burada en büyük

rol yerel aktörlere düşmektedir. Çünkü o bölgenin tarihini, kültürel mirasını, potansiyelini, güçlü-zayıf

yönlerini en iyi orada yaşayanlar bilebilir ve sorunlar için en iyi çözüm yöntemlerini de yine onlar sunabilir.

Bazı kırsal alanların turizme açılması, o yerlerin geniş kitleler tarafından görülmesini sağlayabilir ama

biyolojik çeşitliliği tehdit edebilir, flora-fauna tahribine neden olabilir ve bunların sonucunda da ekosistemin

dengesi bozulabilir. Mevcut ve potansiyel değerlerin, koruma-kullanma dengesi göz önünde bulundurularak

açığa çıkarılması sürdürülebilirlik açısından kaçınılmazdır. Gelecek nesiller için kullanılabilecek kaynakların

tüketilmemesine azami özenin gösterilerek, günümüzün ve turistlerin ziyaret ettikleri yerlerin ihtiyaçları

sağlanmalıdır. Bunların yanı sıra kırsal kalkınmanın sağlanabilmesi için kırsal turizme, tarımsal ve tarım dışı

faaliyetlere mali destek sağlanmalı ve iş gücü eğitimine yönelik programlar uygulanmalıdır.

Turizm, ülke ekonomisi için, çarpan etkisiyle birçok farklı sektörü harekete geçirerek ekonomik büyümeyi ve

beraberinde kalkınmayı da sağlayan bir endüstridir. Kırsal turizmin farklı turizm türleriyle bütünleşmesini

sağlayacak alternatif turizm odakları oluşturulmalı, marka kimliği ve yöresel ürünler ön plana çıkarılmalı,

yeterli düzeyde tanıtım-planlama-etkin pazarlama faaliyetleriyle söz konusu destinasyonların cazibeleri

vurgulanmalı ve turist sayısının artmasıyla birlikte turizmden elde edilen gelirlerin payı arttırılmalıdır. Ancak

kırsal bölgenin çok fazla turist tarafından ziyaret edilmesi ve bölgeye gereğinden fazla yatırım yapılması, o

yörenin kendine has dokusuna zarar verebilir, bu nedenle bölgenin taşıma kapasitesi dikkate alınarak tutarlı

politikalar güdülmelidir.

STEEPYED faktörleri olarak değerlendirdiğimiz maddelerden bazıları birkaç farklı alana konu olabilir. Bu

yüzden çalışmamızdaki konuları, en uygun olduğunu düşündüğümüz alanlarda değerlendirdik. Çalışmamıza

katılan tüm dernek ve vakıflara teşekkürlerimizi sunarız.
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Özet

Bir işletmenin başarısının en önemli faktörlerinden biri müşteri memnuniyetidir. Müşteri memnuniyetinin

ölçümü müşteri memnuniyet indeksleri ile mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada müşteri memnuniyeti

Avrupa Müşteri Memnuniyet İndeksini Sarıgerme’deki beş yıldızlı otellerde konaklayan 264 müşteriye

uygulayarak ölçülmüştür. Yapısal eşitlik modelinin LISREL programında analizleri sonucunda imaj ve

teknik boyut faktörlerinin yeterli uyumu göstermedikleri belirlenmiştir. Imaj ve teknik boyut faktörleri

modelden çıkarılarak yeni bir model oluşturulmuştur. Tekrar oluşturulan modelin yeterli uyum ölçütlerini

sağladığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Memnuniyet, Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Memnuniyet İndeksi

Giriş

Hizmet sektöründe müşteri memnuniyeti yıllardır çok önemli bir yer tutmaktadır. Müşterilerce yönlendirilen

organizasyonların hedefi sundukları ürünlerle müşteri memnuniyetini maksimize etmektir (Jones vd., 2005).

Bir işletmenin performansı ve verimliliğinin belirgin faktörlerinden biri, düzenli olarak müşteri

memnuniyetine ilişkin bilgilerin izlenmesidir. Birçok işletme bu gerçeği şimdiden kabullenmiş ve

müşterilerin memnuniyetini takip etmeye başlamıştır. İşletmeler gizli alışveriş şekilleri, müşteriyle informel

diyalog ya da önceden belirlenmiş anket ve benzeri memnuniyet ölçekleri ile müşteri memnuniyetini ölçen

birçok tekniği kullanmaktadır (Ryglova vd., 2003). Avrupa Birliği ülkelerinin artan şekilde birbirlerine

bağlanmaları ve ülkelerin kendi sorunlarını paylaşıp karşılaştırma olasılığının ortaya çıkması Avrupa Müşteri

Memnuniyet İndeksinin oluşturulmasına katkıda bulunmuştur (Hran, 2004). Avrupa Müşteri Memnuniyeti

İndeksi yeni bir ekonomik gösterge modeli olup, Avrupa Kalite Organizasyonu (Europen Foundation for

Quality) tarafından geliştirilmiştir. Avrupa Müşteri Memnuniyet İndeksi ayrıca Avrupa Komisyonu

(European Commision), Avrupa Pazarlama ve Fikir Topluluğu (European Society for Opinion and

Marketing) ve Uluslararası Posta Kurumu (International Postal Service) tarafından da desteklenmektedir.

Sekiz farklı Avrupa üniversitesi de modelin gelişimi ve uygulanmasında görev almaktadırlar (Eklöf ve

Westlund, 1998). Bu bağlamda çalışmanın amacı, turizm sektöründe konaklama alanında faaliyet gösteren

beş yıldızlı otellerde, müşteri memnuniyetinin, müşteri bağlılığına yol açmasının saptanması ve bunun

sonucunda müşteri memnuniyetiyle, dolayısıyla müşteri bağlılığıyla sonuçlanan kaliteli hizmet üretimi ile

günümüz rekabet koşullarında beş yıldızlı otellerin rakipleriyle rekabet edebilecek olmalarını anlamaları ve

bu konulara daha çok önem vermelerinin sağlanmasıdır.

Literatür Taraması

Müşteri memnuniyet indeksi, ülke çapında faaliyet gösteren işletmelerin sundukları ürün ve hizmetlerin

kalitesi açısından müşterilerini ne oranda memnun ettiklerini değerlendiren bir sistemdir. Bu sistem,
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memnuniyet ölçümlerinin işletme, sektör ve ülke çapında belirli zaman aralıklarında yapılarak elde edilen

sonuçların kıyaslanabilmesi amacına uygun olarak tasarlanmıştır (Fornell ve Chai, 1994). Bu sebeple müşteri

memnuniyet indeksi ülkede tüketilen ürün ve hizmetlerden duyulan memnuniyetin ölçülmesi bakımından

güçlü bir ekonomik göstergedir (Anderson vd., 1994).

Müşteri memnuniyet indeksi bir pazarda satın alma ve tüketiminin toplam deneyiminin küresel

değerlendirmesini güncel ya da tahmini olarak göstermektedir (Fornell, 1992; Anderson vd., 1994). Küresel

memnuniyet bir sektörün geçmiş, şimdiki ve gelecek performansının önemli bir göstergesidir (Anderson vd.,

1994).

Pazarlama ve tüketici araştırmalarındaki ilk çalışmalar işlem bazlı memnuniyet ölçümleri üzerinde olmuştur

(Yi, 1991). Bu tür değerlendirmelerde müşterinin ürün ve hizmetin farklı yönleriyle ilgili tecrübeleri

sorgulanarak memnuniyet ölçülmektedir. Son zamanlarda uygulanan işlem bazlı ölçüm sistemlerinde

memnuniyet ve algılanan kalite arasındaki ilişkilerin değerlendirmesindeki etkileri de incelenmiştir (Ruyter

vd., 1997). Kısa dönemde müşteri memnuniyet indeksleri yeterli seviyede uygulandığında sadece beklenen

kalite ve müşterilerin tercihleri ile ilgili bilgi sunmakla kalmayıp ayrıca memnuniyeti etkileyen faktörlerle

ilgili bilgi sağlar (Eklöf ve Westlund, 1998).

Dermanov ve Eklof’e göre (2001) bu indeksler müşterinin memnuniyet seviyesinin sayısal olarak ölçümünü

sağladığı gibi memnuniyet ya da memnuniyetsizliğin sebeplerinin bilinmesini sağlamaktadır. Bu indeksler

rakiplere sektörün karşılaştırma yapmak için ne durumda olduğunu göstermektedir. Ayrıca işletmelerin,

yönetimin müşteri memnuniyetini geliştirmek için etkili olup olmadığını ortaya koymaktadır. Son olarak

müşterilerin işletmeyi terk ediş sebepleri ve müşterilerin nasıl elde tutulacağını belirlemektedir.

Küresel memnuniyet bir sektörün performansında önemli bir rol oynamaktadır (Anderson vd., 1994). Fornell

(1992) sırasıyla müşteri memnuniyeti indeksinin, endüstriler arasından karşılaştırma yapma olanağı, işler ve

endüstri ortalamaları arasında karşılaştırma olanağı, zaman dilimlerinde karşılaştırma olanağı ve talebi

arttırma, rakiplere pazarlama maliyetlerini azaltma, işlem maliyetlerini azaltma, müşteri kayıplarını azaltma,

çapraz satışları artırma, işgücü değişim oranını düşürme, kulaktan kulağa sayesinde ürün satışı artırma ve

kota maliyetlerini azaltma gibi önceden tahminlerin yapılması olanaklarını sağladığını belirtmiştir.

Müşteri memnuniyetindeksleri, memnuniyet sonuçlarının alt yapısından kaynaklanan sebepsel etki ilişkileri

içindedir ve müşterilerin direkt olarak ölçülemeyen ve bu yüzden çoğul göstergeler kullanılarak ölçülen

değerlendirmelerini yansıtır (Lee, 2007). Bu yaklaşım müşteri memnuniyetinin, müşteri tekrar satın alma

davranışına çevrilmesinde gelişim sağlarken, aynı zamanda yüksek güvenilirlik ve geçerlilik sağlamaktadır

(Fornell, 1992).

Müşteri memnuniyet indekslerini kullanmaya olan ilgi endüstriler bazında ya da işletmeler bazında

alındığında her bir sektör ya da iş kolu için özel soruların hazırlanması ve bu sayede her birinin bilgisinin

detaylı araştırılması ile giderek artmaktadır (Kyris, 1999; Kristensen vd., 2000). Eklof ve Westlund’a göre

(1998) kamu hizmetleri gibi daha az rekabetin bulunduğu pazarlarda müşteri memnuniyet indekslerinin

kullanımına olan ilgi fazladır.

Wilton ve Nicosia’ya göre (1986) memnuniyetin son güncel modelleri memnuniyeti statik olarak ele almak

yerine satın alma ve tekrar satın alma davranışlarının çevresinde interaktif bir sistem ya da uzatılmış bir işlem

olarak değerlendirmektedir. Bruhn ve Grund’a göre (2000) tüketici memnuniyet/memnuniyetsizliği üzerine

literatür, müşteri memnuniyet ölçüm sürecinin, memnuniyet ölçmenin ötesinde memnuniyetinin işaret ettiği

ana nesneleri, sonuçlarını ve modelde değişkenler arasında var olan ilişkileri tanımlamaktadır.

Avrupa Müşteri Memnuniyet İndeksi metadolojisi kullanılarak organizasyonun dışsal çevresini teşhis etmek

de mümkündür (Tomsick, 2004). Avrupa Müşteri Memnuniyet İndeksi modelinin hizmet sektörü için

uygulanan çalışmaları, imaj, teçhizat kalitesi, insan kaynağının kalitesi, fiyat, beklenen değer, müşteri

memnuniyeti ve müşteri bağlılığı adlı birbirleriyle sebepsel ilişkili yedi faktör ve 26 önermeden

oluşmaktadır (O’laughlin ve Coenders, 2004).
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Şekil 1. Avrupa Müşteri Memnuniyet İndeksi Modelinin Uygulaması

Teknik

Boyutlar Beklene Memn-uniyet

Bağlı

23

4

5 6

n Değer -lık

1

Fonksiyone

l Boyutlar

Fiyat

Kaynak: Chitty vd., 2007.

Model teorik olarak Fornel’in geliştirmiş olduğu modelin Avrupa Birliği ülkeleri için güncellenmiş halidir.

Amerikan Müşteri Memnuniyet İndeksinden farkı modele imaj faktörünün eklenmiş olmasıdır. İşletme imajı

müşteri memnuniyeti üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Şekil 1’de de görüldüğü gibi modelin öncüleri, imaj,

algılanan kalite, fiyat ve beklenen değerdir. Modelin göstergesi ise müşteri bağlılığıdır. Müşterinin hizmetle

ilgili satın alma öncesi beklentileri algılanan kalite, algılanan performans ve müşteri memnuniyetini

etkilemektedir.

Algılanan kalite ürünün donanım kalitesi ve hizmet kalitesi şeklinde değerlendirilmektedir. Donanım kalitesi,

ürünün fiziksel olarak değerlendirilmesidir. Hizmet kalitesi ise ürünle beraber sunulan hizmetlerin kalitesidir.

Bunlar garanti şartları ve uygulaması, satış sonrası servis, satış anındaki müşteri ilişkileri ve benzerleridir.

Algılanan ürün kalitesi, algılanan değer ve müşteri memnuniyetini etkilerken, algılanan hizmet kalitesi sadece

müşteri memnuniyeti üzerinde etkili olmaktadır. Modelin son değişkeni müşteri bağlılığıdır. Memnuniyet

derecesine göre müşterinin bağlılığı azalır ya da artar (Martensen vd., 2000).

Çalışmada öngörülen Şekil 1’de yer alan yapısal modeldeki değişkenler arasındaki ilişkiler aşağıda yer

almaktadır:

İmajın müşterilerin otel işletmesinin beklenen değeri üzerine etkisi vardır.

Müşterinin otel işletmesinin beklenen değeri üzerine beklentileri hizmet performansının teknik boyutları

tarafından etkilenmektedir.

Müşterilerin otel işletmesinin beklenen değeri üzerine beklentileri hizmet performansının fonksiyonel

boyutları tarafından etkilenmektedir.

Müşterilerin otel işletmesinin beklenen değeri üzerine beklentileri fiyat tarafından etkilenmektedir.

Müşterilerin otel işletmesinin beklenen değeri üzerine beklentilerinin direkt sonucu müşteri memnuniyetidir.

Müşteri bağlılığı otel işletmelerinin hizmet performansıyla birlikte müşteri memnuniyetinin bir sonucudur.

Yöntem

Sarıgerme’de Avrupa Müşteri Memnuniyet İndeksi Araştırmasını uygulamak için birincil veri kaynağı,

Sarıgerme’de yer alan beş yıldızlı otellerde kalan müşterilerdir. Bu bilgiden yola çıkarak Sarıgerme’de beş

yıldızlı otellerde kalan müşteriler araştırma evreni olarak belirlenmiştir. Beş yıldızlı otellerde kalan

müşterilerden bilgi toplayabilmek için ise anket yöntemi seçilmiştir. Çünkü anket, kitlelerden bilgi toplamaya

yönelik yapılan sosyal bilimler araştırmaları için en iyi veri toplama araçlarından biri olarak kabul

edilmektedir. Anket formunu düzenleyebilmek için ilk olarak, kapsamlı bir literatür taraması

İmaj
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gerçekleştirilmiştir. Bu tarama, çalışmanın genel kavramsal çerçevesini oluşturmada ve ankete dâhil

edilebilecek soruların ortaya çıkmasında önemli bir dayanak olmuştur. Literatür ve yapılan

araştırmalardan elde edilen bilgilerin birleştirilmesiyle bir anket formu oluşturulmuştur.

Örneklem seçiminde ulusal müşteri memnuniyet indekslerine bakıldığında; ulusal müşteri memnuniyet

indeksleri tarafından kullanılan metot 250 cevabı öngörmektedir (Fornell vd., 1996; ECSI, 1998). Bu

çalışmada ise Muğla’nın Sarıgerme köyünde yer alan beş yıldızlı otellerle bağlantıya geçilerek ve

mutabakat sağlanarak beş yıldızlı otellerle konaklayan 264 müşteriye anketler uygulanmıştır.

Yapısal eşitlik modellemelerinde analiz aşamasında farklı iki yol izlenerek bütünleşik modelin uyumu ve

ilgili testler yapılmaktadır. İki aşamalı ve tek aşamalı analiz yaklaşımı olarak tanımlanan bu yaklaşımlar,

modelin bütünsel olarak nasıl analiz edileceğini açıklamaktadır. Tek aşamalı yaklaşımda önsel olarak

oluşturulan kuramsal araştırma modelinin tüm unsurları (yapısal ve ölçüm kısımları) aynı anda analiz

safhasına ilave edilerek yapısal eşitlik modeline ilişkin sonuçların tamamen elde edilmesi sağlanır. İki

aşamalı yaklaşımda ise ölçüm ve yapısal model ayrı ayrı test edilmektedir. Bu yaklaşımda öncellikle ölçüm

modeli kabul edilebilir uyum değerlerini üretebilecek şekilde düzeltme ölçütleri kullanılarak geliştirilmeye

çalışılmaktadır. Ölçüm modelinin uygunluğu istatistiksel olarak değerlendirildikten sonra yapısal modele

ilişkin analizlerin yapılması için ikinci aşamaya geçilmektedir (Loehlin, 2004). Bu çalışmada modelin

bütünsel olarak analiz edilmesi için tek aşamalı yaklaşım kullanılmıştır. Analiz edilen yapısal model Avrupa

Birliği’nde 8 farklı üniversitenin üzerinde çalıştığı güvenilir ve geçerli bir model olduğundan tek aşamalı

yaklaşım kullanılmıştır. Yapısal modelin analizlerinde LISREL 8.51 programı kullanılmıştır.

Bulgular ve Sonuç

Şekil 2. Öngörülen Yapısal Modelin T-Değeri Sonuçları İle Grafiksel Gösterimi

Şekil 2’ye bakıldığında yapısal modelin t-değerleri sonuçları görülmektedir. Kritik t-değeri 0.05 anlamlılık

düzeyinde 1.96’dır. Bu değerin altında değere sahip olan yollar LISREL 8.51 programı tarafından otomatik

olarak kırmızı renkte gösterilir ve anlamlı değildir. 0.01 anlamlılık düzeyinde kritik t-değeri 2.576’dır

(Jöreskog ve Sörbom, 2004). Path diyargramları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı olmayan parametrelerin

t-değerleri kırmızı renkte görüntülenmektedir (Çelik ve Yılmaz, 2009). LISREL 8.51 programında ayar

yaparak bu değerlerin altındaki değerlerin kırmızı renkte görüntülenmesi sağlanamamaktadır. Bu tür bir

uygulama araştırmacı tarafından yapılmak durumundadır. 1.96 değerinden daha düşük t-değerine sahip

parametrelerin anlamlı olmadığını varsayarak, araştırmacı söz konusu parametreye denk gelen ilişkiyi ya da

maddeyi modelden çıkararak devam etmek durumundadır (Şimşek, 2007). Faktörlerden, gizli değişkenlere

doğru olan yollardan imaj-beklenen değerler yolu 0.78, teknik boyutlar-beklenen değerler yolu -0.81

sonucunu üretmiştir. Her iki yolun değeride 0.05 anlamlılık düzeyinde kritik t-değeri 1.96’dan düşüktür. Bu

ilişkiler yapısal modelden çıkarılarak yeni bir model oluşturulucaktır.
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Şekil 3. Analizler Sonucu Tekrar Oluşturulan Yapısal Model

Fonksiyone

l Boyutlar

Fiyat

Memn-

uniyet

Bağlı

-lık

1

2

3 4

Beklene

n Değer

Çalışmada analizler sonucunda tekrar oluşturulan Şekil 3’de yer alan yapısal modeldeki değişkenler

arasındaki ilişkiler aşağıda yer almaktadır:

1.Müşterilerin otel işletmesinin beklenen değeri üzerine beklentileri hizmet performansının fonksiyonel

boyutları tarafından etkilenmektedir.

2.Müşterilerin otel işletmesinin beklenen değeri üzerine beklentileri fiyat tarafından etkilenmektedir.

3.Müşterilerin otel işletmesinin beklenen değeri üzerine beklentilerinin direkt sonucu müşteri

memnuniyetidir.

4.Müşteri bağlılığı otel işletmelerinin hizmet performansıyla birlikte müşteri memnuniyetinin bir sonucudur

Şekil 4. Analizler Sonucu Tekrar Oluşturulan Yapısal Modelin T-Değeri Sonuçları İle Grafiksel

Gösterimi

Şekil 4’e bakıldığında yapısal modelin t-değerleri sonuçları görülmektedir. Faktörlerden gizli değişkenlere

doğru olan yolların hiçbiri 1.96 değerinin altında değildir.

Analizler sonucu tekrar oluşturulan modelin uyum iyiliği ve değerlendirme ölçütleri olarak Ki-kare (χ2) test

istatistiği, Ki-karenin Serbestlik Derecesine oranı (χ2/sd), Yaklaşık Hataların Ortalamasının Karekökü

(RMSEA), Hata Kareleri Ortalamasının Karekökü (RMR), Standartlaştırılmış Hata Kareleri Ortalamasının

Karekökü (SRMR), Normlaştırılmış Uyum İndeksi (NFI), Normlaştırılmamış Uyum İndeksi (NNFI),

Karşılaştırılmalı Uyum İndeksi (CFI), Uyum İyiliği İndeksi (GFI), Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi (AGFI)
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sonuçlarına yer verilmiştir. Sonuçlar Tablo 1.1’de özetlenmiştir. Uyum ölçütlerine bakıldığında analizler

sonucu tekrar oluşturulan modelin yeterli uyumu gösterdiği belirlenmiştir.

Tablo 1. Yapısal Model Eşitliklerinde Model Uyumunun Değerlendirilmesi

UYUM ÖLÇÜSÜ İYİ UYUM KABUL EDİLEBİLİRUYUM MODELSONUÇLARI

3

3.13

RMSEA 0.084

SRMR 0.053

NFI 0.91

NNFI 0.95

CFI 0.96

GFI 0.91

AGFI 0.86

Kaynak: Hair vd., 1998; Jöreskog ve Sörboom, 2004; Schermelleh-Engel ve Moosbrugger, 2003;

Raykov ve Marcoulides, 2006; Şimşek, 2007; Çelik ve Yılmaz, 2009.
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Özet

Van’daki turizm sektörünün planlı ve stratejik gelişiminin sağlanmasında öncelikle ziyaretçi davranışlarının

analiz edilmesi gerekliliğini kabul eden bu çalışma, Van’ı ziyaret eden turistlerin genel tatmin düzeylerini

belirlemek ve turistlerin sosyo-demografik özellikleri ile tatmin düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmak

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2011 yılı Mayıs-Ağustos ayları arasında Van’ı ziyaret

eden yerli ve yabancı turistler oluşturmaktadır. Bu bağlamda anket yoluyla 400 turistten alınan veriler

değerlendirilmeye tabi tutulmuştur.

Turistlerin ziyaret ettikleri diğer destinasyonları da göz önünde bulundurarak, sahip olduğu özellikler

itibariyle 10 üzerinden Van’a verdikleri puan ortalaması 6,63’tür. Bu değer göz önünde bulundurulduğunda,

turistlerin Van’ı sahip olduğu özellikler itibariyle orta düzeyde değerlendirdiği görülmektedir. Van’a gelen

turistlerin, doğal güzellikler, mutfağının güzel olması, tarihi zenginlikler ve iklimin güzel olmasından daha

çok tatmin oldukları görülmektedir. En az aktivite seçeneklerinin olmasından tatmin olmaları dikkat

çekicidir. Ayrıca turistler çevrenin temiz olması, otellerin kaliteli olması, fiyatların uygunluğu ve kültürel

etkiliklerden diğer unsurlara göre daha az tatmin olmaktadırlar. Araştırma sonuçları, Van’ı ziyaret eden

turistlerin genel memnuniyet düzeylerinin cinsiyete, yerli-yabancı olmalarına ve eğitim düzeylerine göre

farklılaşmadığını göstermiştir. Bunun yanında yaş grupları, meslek grupları ve turistlerin ziyaret amacıyla

tatmin düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Turist Tatmini, Müşteri Tatmini, Van, Turizm, Destinasyon

Giriş

Turizm endüstrisi artan yatırımlar, daha fazla istihdam olanakları, daha yüksek vergi gelirleri, kişisel kazanç

ve yaşam standartlarının yükselmesi gibi etkilerinden ötürü ekonomik gelişme için önemli bir kaynak teşkil

etmektedir (Andereck vd., 2005; Gilbert & Clark, 1997; Gursoy vd., 2002; Haralambopoulos & Pizam, 1996;

Johnson v.d., 1994; McCool & Martin, 1994; Perdue v.d., 1990; Vargas-Sa´nchez v.d., 2010). Turizm,

ekonomik faydalarının yanında dinlenme- boş zaman etkinlikleri, doğal kaynakların korunması ve yeni

kültürel girişimleri de beraberinde getirmektedir (Oam do Valle v.d., 2011). Turizmin ülkemiz ekonomisine

katkıları açısından önemine bakıldığında, Türkiye’ye 2010 yılında 28 milyon yabancı turistten, 20.807

milyon dolar gelir sağlanmıştır (http://ttyd.org.tr/tr/page.aspx?id=1631). Bu bağlamda turist tatmini, turizm

çalışmalarında önemli ve yaygın bir kavramdır (Ryan, 1994). Turist tatmini değerlendirmelerinin sonuçları,

hem genel endüstri düzeyini gözlemlemek için bir destinasyon yönetimi düzeyinde hem de problemleri

araştırmak ve çözmek için bireysel iş örgütleri ölçeğinde kullanılabilir (Coghlan & Pearce, 2009). Zira turist

memnuniyeti destinasyonun yeniden ziyaret edilmesi niyetinin ve turist sadakatinin oluşmasında çok önemli

bir rol oynar (Marcussen, 2011).

Turizmin ekonomik yararları ile ülkemize katkıları göz önünde tutulduğunda var olan turizm olanaklarının

korunması, geliştirilmesi ve turiste sunulan ürünün kaliteli olmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu

nedenle ele alınması gereken önemli bir konu, sunulan hizmetin niteliği olmaktadır. Hizmet kalitesi olarak

adlandırılan bu kavram, gereksinimlerin karşılanması amacıyla meydana getirilen ürün; zaman, yer, biçim ve

psikolojik yararlar sağlayan ekonomik faaliyet; tüketicilerin mülkiyetiyle ilişkisi olmaksızın satın aldıkları
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faydalar olarak tanımlanabilir. Hizmet kalitesi sonucunda doğan müşteri memnuniyeti, turizmin hedeflenen

düzeye gelmesi için önemli bir etkendir (Tavmergen, 2000). Yapılan araştırmalara göre; turistler arzu

ve/veya ihtiyaçlarının en iyi tatmin olacağını düşündükleri destinasyonları seçmektedirler. Turizm tatmini

destinasyon performansının önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir (Korzay & Alvarez, 2005;

Mendes vd., 2010). Turistler evlerinden ayrılmadan önce verdikleri kararlarla, beklentilerini karşılayacak

şekilde ulaşım, konaklama, çekicilikler ve aktivite gibi konularda tercihlerini yapmaktadırlar (Becken ve

Gnoth, 2004: 375). Turisti destinasyona çeken unsurların başında destinasyon pazarlamacılarının etkili

olduğu düşünülmekte ve turistlerin kentsel destinasyonlara; çekiciliklerin çeşitliliği ve kombinasyonu, olaylar

ve turistlere sunulan hizmetler yoluyla çekildiği kabul edilmektedir (Joppe vd, 2001).

Pazarlama anlayışının odak noktasında müşteri istek ve ihtiyaçlarının karşılanması ve bu yolla gelişme ve

karlılığa ulaşma hedefi vardır (Duman ve Öztürk, 2005: 9). Turistlerin bir destinasyondan memnun veya

memnun olmadan ayrılmalarını etkileyen birçok neden olabilir. Destinasyona ulaşım, konaklama ve yiyecek

içecek hizmetlerinin kalitesi, eğlence imkanları, yerel halk ve esnafın davranış ve tutumları ve fiyatlar gibi

birçok neden turistlerin tatil değerlendirmelerinde önemli rol oynayabilmektedir (Kozak 2003). Zira yer

tatmini kavramı, bir yerin algılanan kalitesi hakkındaki çok boyutlu küresel yargı olarak tanımlanmaktadır

(Stedman, 2002: 561).

Van’ın dünyaya tanıtılmasında en etkili araç olacağı varsayılan turizm fonksiyonunun planlı ve stratejik

gelişiminin sağlanmasında öncelikle ziyaretçi davranışlarının analiz edilmesi gerekliliğini kabul eden bu

çalışma, Van’ı ziyaret eden turistlerin memnuniyet düzeylerini belirleyerek Van’ın turizm gelişimini

yönlendirebilmek ve politikalar üretebilmek açısından pazarlama ve planlama stratejileri için sektör

temsilcilerine ve plancılara yol gösterici olmayı hedeflemektedir. Zira şehirlerde turizmin oluşumu ve oluşum

koşulları, şehrin durumuyla, kendi beklentileri, turizmi çeşitlendirme çabalarıyla
ve

seçilen etkili stratejilerle

ilişkilidir (Kerimoğlu ve Çıracı, 2006: 37).

Literatür Taraması

Hui, Wan ve Ho (2007), cinsiyet, evlilik, yaş, meslek ve gelir gibi sosyo-demografik özelliklerin tatmin,

tavsiye ve yeniden ziyaret niyeti üzerinde farklı etkilerde bulunduğunu ortaya koymuşlardır. Yoon ve Uysal

(2005), motivasyon ve tatminin destinasyon sadakati üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Araştırma

sonucunda, itme ve çekme motivasyonlarının turist tatminini, arkadaşlarına tavsiye durumunu ve yeniden

ziyaret etme niyetini etkilediğini tespit etmişlerdir. Turistlerin tatmini ve davranışsal eğilimleri üzerinde

yapılan araştırmalar (Petrick ve Backman: 2002; Hutchinson vd., 2009), genel turist tatminin yüksek

derecede yeniden ziyaret etme niyetiyle ilişkili olduğunu göstermiştir. Campo-Martinez ve arkadaşları

(2010), grup dinamikleri, tatmin, imaj ve önceki deneyimlerin destinasyonu yeniden ziyaret etme niyeti

üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Matzler, Renz ve Rothenberger (2006)’e göre, hizmet kalitesi, fiyat

tatmini ve hizmet tatmini üzerinde belirleyicidir ve tatminin bu elementleri turist sadakatini etkiler. Homburg

ve Giering (2000), müşteri tatmini ve sadakati arasındaki ilişkinin güçlü bir şekilde müşteri

karakteristiklerinden etkilendiğini tespit etmişlerdir. Kılıç ve Pelit (2004)’in yerli turistlerin tatmin

düzeylerini ölçmeye yönelik yaptıkları çalışmada; Akçakoca’ya gelen yerli turistlerin yöre halkının

konukseverliğinden, yöreye ulaşımın kolay ve rahat olmasından, çevrenin temizliğinden, doğal güzelliklerin

korunuyor olmasından tatmin oldukları görülürken; yöredeki işletmelerin hizmet kaliteleri, yöreye ilişkin

yapılan tanıtım ve rehberlik hizmetlerinden tatmin olmadıkları görülmüştür. Gürbüz (2003)’ün,

Safranbolu’ya gelen yerli turistlerin tatmin olma düzeyini belirlemeye yönelik yaptığı araştırmada turistlerin

sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerinin tatmin düzeyi ve muhtemel şikayet davranışları üzerinde etkili

olup olmadığı araştırılmıştır. Buna göre turistlerin bu özelliklerinin tatmin olmalarında etkili olduğu

görülmüştür. Özgen (2000), tarafından yapılan çalışmada ise; Kapadokya’yı ziyaret eden turistlerin

seyahatten tatmin olmalarının yerli ve yabancı olmalarına bağlı olarak ve gelir gruplarına göre farklılık

gösterdiği bulunmuştur. Ayrıca yaş ve öğrenim durumu değişkenlerinin seyahatten duyulan tatmin üzerinde

etkili olmadığı görülmüştür. Nash vd (2006)’nin Londra’da otellerde konaklayan ziyaretçiler üzerinde

yaptıkları çalışmada turistlerin tatmininde fiyatların, odaların temizliğinin, yiyecek içeceklerin sunumunun en

önemli etmenler olduğu ve genel olarak turistlerin tatmin oldukları görülmüştür.

Van İlinin Turizm Açısından Önemi

Gittikçe büyüyen Türkiye turizm pazarından istifade edebilecek birçok çekiciliğe sahip olan Van, tarihi

uygarlıkların muhteşem kalıntıları, muazzam sayılacak doğal çekicilikleri, sıcak ve samimi insanlardan

oluşan değerleri ile bütün dünya ziyaretçileri için bir çekim ve yöneliş alanı olabilir. Zira, Türkiye’nin Doğu

 

203



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

Anadolu Bölgesinde yer alan Van ili, Türkiye’nin İran üzerinden Asya’ya açılan önemli bir sınır kapısı

durumundadır. Konumu itibarı ile gerek Türkiye ve gerekse yerel turizm pazarı açısından önemli bir yere

sahip olan Van, ekonomik ve sosyo-kültürel değerler açısından tarihi geçmişi ile doğru orantılı olmayan bir

duruş sergilemektedir. Gerek Gayri Safi Milli Hasıla, gerekse illerin gelişmişlik sıralaması bakımından

Türkiye ortalamasının altında, hatta ilçeler bazında (Bahçesaray) en sonuncusu durumunda olan Van ilinin,

turizm hanesi de pek parlak değildir (Alaeddinoğlu, 2007:2). Van, 1990’lı yıllara kadar kitle turizm alanları

bir tarafa bırakılırsa, Türkiye ölçeğinde ortalama turizm talebi yaratan bir il olarak karşımıza çıkmaktaydı.

Ancak, 2005’e doğru gelindiğinde Türkiye pazarının çok hızlı bir artış göstermesine karşın Van, turizm talebi

açısından düşüş göstermiştir. Örneğin 1990’da, 90.862 yabancı ve 68.145 yerli olmak üzere toplam 159.007

turist Van’ı ziyaret ederken, bu sayı 2004’te 14.013 yabancı ve 70.241 yerli olmak üzere toplam 84.254 kişi

olarak gerçekleşmiştir. Aynı şekilde, turizme ilişkin arz değerlerinde de (konaklama) gerilemeler yaşanmıştır.

1990 yılında Van’da turizm işletme ve yatırım belgeli 25 tesis varken, bu sayı 2004 yılında 12’ye düşmüştür.

Oysa Türkiye ölçeğinde turist sayısı aynı dönemlerde 1990’da 5.389.308 iken 2004’te 17.517,610’a (değişim

%225), konaklama (işletme ve yatırım belgeli tesis) tesisi sayısı ise 3102’den 3438’e yükselmiştir. Şüphesiz

doğal olmayan bu sürecin gerçekleşmesinde birçok faktör etkili olmuştur. Van ilinin son beş yıllık durumuna

bakıldığında 2006 yılında 173.646 yerli ve 20.911 yabancı olmak üzere toplam 194.557 turist Van’ı ziyaret

ederken 2010 yılında bu sayı 653.023 yerli ve 83.219 yabancı olmak üzere toplam 736.242 kişidir. Beş yıllık

bu artışın nedeni bölgenin değişen imajı ile bölge halkının turizm bilincinin gelişmiş olması ve bu doğrultu

da büyüyen turist memnuniyetidir.

Turist Tatmini Kavramı ve Tanımı

Turist tatmini kavramı, biri ürün ya da hizmetin özelliklerinin veya ürün ya da hizmetin kendisinin sağladığı

tatmin düzeyi olarak tanımlanabilir (Oliver, 1997: 13). Bir ürün veya hizmetin özellikleri, her birisinin

müşteri tatminini farklı bir şekilde etkilediği üç kategoriye ayrılır (Alegre ve Garau, 2010). Bunlar, temel

faktörler: karşılanmadıkları zaman yüksek derecede tatminsizlik yaratan ancak karşılandıkları zaman da

tatmin düzeyini arttırmayan faktörlerdir. Heyecan faktörleri: olduğunda tüketici memnuniyetini arttıran

olmadığı zaman ise tatminsizlik yaratmayan faktörlerdir. Performans faktörleri: bunlar iki yönlü çalışan yani

olduklarında tatmin üreten olmadıkların da ise tatminsizlik yaratan faktörlerdir. Temel faktörler, servis

sağlayıcı tarafından garanti edilen, tüketicinin standart olarak olması gerektiğine inandığı, ürün/hizmette

bulunması gereken temel özelliklerdir. Performans faktörleri ise tüketici ihtiyaç ve isteklerini gidermek

amacıyla ürün/hizmete eklenen ve servis sağlayıcıya rekabetçi bir avantaj sağlayan faktörlerdir (Alegre &

Garau, 2011).

Turist memnuniyetini çok tartışılan üç yönü vardır. Bunlar: Müşteri memnuniyeti tanımı, müşteri

memnuniyeti ile servis kalitesi arasındaki ilişki ve müşteri memnuniyetinin ölçümüdür (Yüksel, 2001: 82).

Müşteri tatmini çalmaların tarihi iş tatmini çalmalarına dayanmaktadır. Herzberg’in iş tatmini çalışmaları

(Herzberg vd., 1959), müşteri tatmini çalışmalarına (Gale, 1994; Vavra, 1997; Swan ve Combs, 1976)

uygulanmıştır.

Müşteri, bir işletmenin üretmiş olduğu mal ve hizmetlerden haberdar olan, bunları satın alma olasılığı

bulunan ve satın almış olan herkes (Oral, 2001: 240-241) olarak tanımlanırken, memnun müşteriler ise doğru

ürün kombinasyonu, pazarlama ve satış desteği, fiyat, itibar gibi konularda iyi bir deneyim yaşadıklarını

hisseden kişiler olarak ifade edilmektedir (Acuner, 2003: 17). Müşteriler yaş, cinsiyet, karakter yapısı, sosyal

ve ekonomik durumları bakımından farklılıklar göstermektedir. Her müşteri algıları, tutumları, kişiliği, dahil

olduğu sosyal sınıf, kültürel ve demografik özellikleri ve bunların sonucunda istek ve ihtiyaçları açısından bir

diğerine göre farklıdır. Tüm bu farklara rağmen, müşterilerin ortak beklentileri vardır ki o da; isteklerinin ve

istedikleri koşulların karşılanmasıdır (Bayraktaroğlu, 1998: 42–43). Bu açıdan bakıldığında müşteri

memnuniyeti, müşterinin satın aldığı mal veya hizmetten sağladığı fayda ile müşterinin beklentilerinin

uyuştuğu noktada ortaya çıkmaktadır.

Müşteri memnuniyeti, müşterilerin satın alma eyleminden önceki beklentileri ile satın alma sonrası

gerçekleşen ürün veya hizmet performansının arasında oluşan farklılıkların değerlendirilmesine ilişkin tepki

sürecini ifade etmektedir (Caruana, 2002). Başka bir ifade ile müşteri memnuniyeti, müşterinin bir ürün veya

hizmetten umduğunu ya da beklediğini elde etmenin verdiği iyi hissetme veya hoşnutluğu ifade eden

psikolojik bir kavramdır (Bulut, 2011: 390). Bir diğer tanımda ise müşteri memnuniyeti satın alma

faaliyetleri, tüketim ve bazı mal ve hizmetlerin kullanımıyla duygusal ve bilişsel sorulara cevap bulmanın bir

sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır (Lache ve Trifu, 2011: 2). Bu çeşitli tanımlardan ortak bir sonuç

çıkarıldığında, müşteri memnuniyetini müşterilerin ürün ile ilgili beklentilerinin, ürünün kullanım amacına

uygunluğuna ilişkin sahip olduğu yargılar olarak tanımlanabilir (Gürü, 2006: 8). Ürünün kullanım amacına
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uygunluğu mevcut beklentileri en azından karşılıyor veya aşıyorsa memnuniyet söz konusudur. Böylece,

müşteri memnuniyeti herhangi bir mal ya da hizmet alımından sonra sununun performansı ile alıcı

beklentilerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (Temelli, 2000: 22).

Yöntem

Araştırmanın evrenini 2011 yılı Mayıs-Ağustos ayları arasında Van’ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler

oluşturmaktadır. 2010 verilerine göre, yerli ve yabancı olmak üzere toplam 736.242 turist Van’ı ziyaret

etmiştir. Bu bağlamda örneklem tespit edilirken %95 güven düzeyinde ve %5 hata marjı ile ana kütle

736.242 ise 384 deneğe gidilmesi gerektiği hesaplanmıştır. Bu durumda, yerli ve yabancı olmak üzere toplam

419 turistten veri alınmış, eksik veri nedeniyle 19 anket değerlendirme dışı bırakılarak 400 adet anket

değerlendirilmiştir. Örnekleme “basit rastlantısal örnekleme” yöntemiyle yapılmıştır.

Veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Birinci bölümde turistlerin

demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 12 soru sorulmuştur. Anketin ikinci bölümünde ise

katılımcıların Van’da kaldıkları süre içerisinde yörede almış oldukları bazı hizmetlerle ve yöreye ait

çekiciliklerle ilgili tatmin düzeylerini belirlemeye yönelik dokuz yargı verilmiştir. Bu bölümde yer alan her

bir ifade Likert tipi 5’li ölçek (1=hiç memnun olmadım, 2=memnun olmadım, 3=kararsızım, 4=memnun

oldum, 5=çok memnun oldum) ile derecelendirilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeğin geçerlik ve

güvenirliği Gürü (2006, 111) tarafından yapılmış, geçerli ve güvenilir olarak kabul edilmiştir (Cronbach

alfa=0,67). Araştırma kapsamında ölçeğin güvenirliği bir kez daha test edilerek Cronbach’s alfa değeri 0,74

olarak tespit edilmiştir.

Araştırma verilerini çözümlerken, veri setine uygulanacak istatistiksel işlemlerin isabetli ve kararlı olması

için veri setine ait dağılımın normallik varsayımı Kolmogorov-Smirnov ve homojenlik durumu
ise

Oneway

anova testi ile sınanmıştır. Ölçeğin normal dağılım gösterdiği ve homojen olduğu tespit edilmiştir (p>.05).

Bundan dolayı hipotez testleri için parametrik istatistiksel yöntemler tercih edilmiştir. Bu durumda ikili

karşılaştırmalar Independent Samples t-testi, varyans analizi için ise One way anova testi kullanılmıştır.

Ayrıca tatmin düzeylerini belirlemek amacıyla anket sorularında verilen dokuz yargıya ilişkin turist

görüşlerinin frekans ve yüzde dağılımı betimlenmiş ve her bir yargıya ait aritmetik ortalama değerleri

hesaplanmıştır.

Amaç ve Hipotezler

Araştırmanın problem cümlesi, “Van’ ı ziyaret eden turistlerin yöredeki hizmetler ve yöreye ait çekiciliklerle

ilgili tatmini ne düzeydedir?” Sorusudur. Araştırmada Van ilinin doğal, kültürel, tarihi, sanatsal kaynakları ve

değerleri turistik ürün kapsamında ele alınmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, tarihi, kültürel açıdan

oldukça zengin bir potansiyele sahip olan Van’ı ziyaret eden müşteri konumundaki turistlerin bu ürünlerle

ilgili olarak genel tatmin düzeylerini belirlemek ve turistlerin sosyo-demografik özellikleri ile tatmin

düzeyleri arsındaki ilişkiyi ortaya çıkartmaktır. Daha önce yapılmış çalışmalar ve teorik arka plandan

hareketle araştırmanın genel amacı doğrultusunda aşağıdaki hipotezler oluşturularak test edilmiştir.

H0: Yerli turistler ile yabancı turistlerin tatmin düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır.

H1: Kadın ve erkek turistlerin tatmin düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır.

H2: Farklı yaş gruplarındaki turistlerin tatmin düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır.

H3: Farklı öğrenim düzeylerine sahip turistlerin tatmin düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır.

H4: Farklı meslek gruplarında olan turistlerin tatmin düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır

H5: Turistlerin ziyaret amacı ile tatmin düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır.

Bulgular

Bu bölümde araştırmanın sosyo-demografik bulguları ile araştırma hipotezlerine ilişkin bulgulara yer

verilmiştir.

Demografik Bulgular

Tablo-1’de araştırmaya katılan turistlerin demografik özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları

verilmiştir. Tablo-1’e göre Van’ı ziyaret eden turistlerin %57,8’i erkek iken %42,2’si de kadındır. Turistlerin

%77’si yerli, %23’ü yabacı uyrukludur. Yaş aralığına bakıldığında ise turistlerin %42,8’inin genç yaşlarda

(18–38 yaş) olduğu görülmektedir. %35,8’i 39–58 yaş aralığında iken, %21,8’i de 59 yaşından büyüktür.
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Van’ı ziyaret eden turistlerin büyük bir çoğunluğu (%61,5) üniversite mezunudur. İkinci sırada lise mezunları

yer almakta, en düşük yüzdeliğe sahip grup ise ilköğretim mezunu turistlerdir. Gelir düzeylerine bakıldığında

ise, düşük gelirli (500–1000$) ile orta gelir (1001–2500$) düzeyine sahip turistlerin çoğunlukta olduğu

görülmektedir.

Tablo–1: Demografik Bulgular

Demografik Bulgular

Cinsiyet Uyruk Yaş Eğitim durumu Gelir düzeyi ($)

Bay Bayan Yerli Yabancı 1

8

–38 3

9

–58 >

59 İ.Ö.

Lise Ünv. L.Üst.

5
0
0
–

1000 1

0
0
1

–250
0

2501
–
4
0
0
0

4001

–6500

6
5

00ü

st
ü

f 231 169 308 92 171 142 87 9 80 246 65 138 146 62 33 21

% 57,8 42,2 77 23 42,8 35,8 21,8 2,2 20 61,5 16,2 34,5 36,5 15,5 8,2 5,2

Tablo-2’deki verilere göre Van’a gelen turistlerin %59,2’si ilk kez Van’a gelmekte, gerisi de en az ikinci

ziyaretini yapmaktadır. Van’a tatil amacıyla gelen turistlerin oranı sadece %19,2’dir. Aynı şekilde alışveriş

amacıyla gelen turist oranının (%3,5) düşük olması dikkat çekicidir.

Tablo–2: Ziyaret Sebebi ve Sıklığı

Ziyaret etme sıklığı Ziyaret sebebi

İlk 1 2 3 Tatil Doğalgüz. Din Arkadaşziy. Eğitim Alışveriş İş Diğer

f 237 56 57 50 77 81 20 22 75 14 71 40

% 59,2 14 14,2 12,5 19,2 20,2 5 5,5 18,8 3,5 17,8 10

Tablo-3’te Turistlerin Van’ı ziyaret etme kararlarında etkili olan unsurlara ilişkin frekans ve yüzde

dağılımları verilmiştir. Turistlerin %24,8’i arkadaş tavsiyesi, %10,5’i fiyatlarının uygunluğu, %9,5’i seyahat

acentesi çalışanlarının tavsiyesi, %8,5’i seyahat acentesi tavsiyesi ve %40,2’si ise diğer unsurlardan

etkilenerek Van’ı ziyaret etmeye karar vermiştir.

Tablo–3: Van’a Seyahatte Etkili Olan Unsurlar

Unsurlar

İnternetreklamları Uygunfiyatlar Seyahatacentaları Arkadaştavsiyesi Seyahat acentasıçalışanları
Diğer

F 26 42 34 99 38 161

% 6,5 10,5 8,5 24,8 9,5 40,2

Tablo-4’te Van’ı ziyaret eden turistlerin, ziyaret ettikleri diğer destinasyonları da göz önünde bulundurarak,

sahip olduğu özellikler itibariyle 1 ile 10 arsında Van’a verdikleri puanlara ilişkin frekans, yüzde, ortalama

ve standart sapma değerleri yer almaktadır. 6,63 ortalama değeri göz önünde bulundurulduğunda, turistlerin

Van’ı sahip olduğu özellikler itibariyle orta düzeyde değerlendirdiği görülmektedir.

Tablo–4: Van’ın Sahip Olduğu Özellik Düzeyi

Diğer destinasyonlar da göz önünde bulundurularak Van’a 10 üzerinden verilenpuan
X SS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6,63 2,30f 9 8 31 17 62 53 65 64 36 55% 2,2 2,0 7,8 4,2 15,5 13,2 16,2 16,0 9,0 13,8

Tablo-5’te Van’ı ziyaret eden turistlerin, gerek yörenin turistik çekicilikleriyle ilgili ve gerekse yörede kalmış

oldukları süre içerisinde almış oldukları hizmetlerden ne derece memnun olduklarına ilişkin görüşleri

verilmiştir. Buna göre; Van’a gelen turistlerin, doğal güzellikler, mutfağının güzel olması, tarihi zenginlikler

ve iklimin güzel olmasından daha çok tatmin oldukları görülmektedir. En az aktivite seçeneklerinin

olmasından tatmin olmaları dikkat çekicidir. Ayrıca turistler çevrenin temiz olması, otellerin kaliteli olması,

fiyatların uygunluğu ve kültürel etkiliklerden diğer unsurlara göre daha az tatmin olmaktadırlar.
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Tablo–5: Turistlerin Memnuniyetlerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı

nu um un

n ld n

m ) ) 3) m
me (1 (2 m( O Me

Ölçek Ortalaması (X)=3,88Standart Sapma= 0,55 X Hiç Olm

adım

M

emnun

Ol
m

adım
Kararsızı M

emnu
n (4) Ç

ok Old

um

(5
)

N % N % N % N % N %

İklimin güzel olması 4,02 18 4,5 19 4,8 46 11,5 171 42,8 146 36,5

Kültürel Etkinlikler 3,75 8 2 34 8,5 126 31,5 111 27,8 121 30,2

Fiyat Uygunluğu 3,70 15 3,8 45 11,2 88 22 146 36,5 106 26,5

Tarihi Zenginlikler 4,25 3 0,8 14 3,5 33 8,2 179 44,8 171 42,8

Doğal güzellikler 4,29 2 0,5 6 1,5 37 9,2 181 45,2 174 43,5

Otellerin kaliteli olması 3,65 6 1,5 36 9 132 33 144 36 82 20,5

Aktivite seçeneklerinin olması 3,41 11 2,8 52 13 159 39,8 117 29,2 61 15,2

Çevrenin temiz olması 3,55 23 5,8 57 14,2 83 20,8 148 37 89 22,2

Mutfağın güzel olması (yöreselyemekler)
4,28 6 1,5 18 4,5 37 9,2 134 33,5 205 51,2

Hipotezlere İlişkin Bulgular

Turistlerin, müşteri memnuniyeti ölçeği puanlarının cinsiyete ve milliyete göre t-testi sonuçları Tablo-6‘da

gösterilmiştir.

Tablo–6: Müşteri Memnuniyeti Ölçeği Puanlarının Cinsiyete ve Milliyete Göre T-Testi Sonuçları

Cinsiyet N S sd t p

Erkek 231 3,90 0,52 398 1,11 0,267

Kadın 169 3,84 0,59

Milliyeti N X S sd t p

Yerli 308 3,9 0,57 398

Yabancı 92 3,8 0,47

Erkek turistlerin tatmin düzeyleri (X= 3,90), kadın turistlere (X=3,84) göre daha olumlu olmakla birlikte,

gözlenen bu farkın cinsiyete göre istatistiki olarak anlamlı olmadığı görülmektedir, t(398)=1,11, p>0,05.

Aynı şekilde yerli turistler ile yabancı turistlerin tatmin düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark

yoktur. Bu bağlamda H0 ve H1 hipotezleri reddedilmiştir.

Turistlerin genel memnuniyet düzeylerinin yaş gruplarına göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğini test

etmek için uygulanan ANOVA sonuçları Tablo-7’de verilmiştir.

Tablo–7: Turistlerin Tatmin Ölçeği Puanlarının
Yaş

Gruplarına Göre ANOVA Sonuçları ve Betimsel

İstatistikler

Yaş grubu N X SS

18–38 171 3,81 0,49

39–58 142 3,89 0,61

59 ve üzeri 87 3,98 0,55

Varyansın kaynağı Kareler top. sd Kareler ort. F p

Gruplararası 1,74 2 0,873 2,85 0,05

Gruplariçi 121,52 397 0,306

Analiz sonuçları, turistlerin tatmin düzeyleri arasında yaş grupları bakımından anlamlı bir fark olduğunu

göstermektedir, (F(2,397)=2,85, p≤0,05. Başka bir ifade ile turistlerin tatmin düzeyleri, yaş gruplarına bağlı

olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir. Tatmin düzeyi en yüksek turistlerin 59 ve üzeri yaş grubundaki

turistler (X=3,98) olduğu, bunları 39–58 yaş grubundaki turistlerin (X=3,89) takip ettiği ve en düşük tatmin

düzeyine ise 18–38 yaş grubundaki turistlerin (X=23,81) olduğu görülmektedir. Yaş grupları arasındaki

farkın, hangi gruplar arsında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey testi sonuçlarına göre, ortalamalar

arasındaki anlamlı farkın 18–38 yaş ile 59 ve üzeri yaş gruplarından kaynaklandığı görülmüştür, p≤0,05. bu

bağlamda H2 hipotezi kabul edilmiştir.
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Turistlerin tatmin düzeylerinin eğitim durumuna göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğini test etmek için

uygulanan ANOVA sonuçları Tablo-8’de verilmiştir.

Tablo–8: Tatmin Ölçeği Puanlarının Eğitim Durumuna Göre ANOVA Sonuçları ve Betimsel

İstatistikler

Eğitim durumu N X SS

İlköğretim 9 3,49 0,73

Lise 80 3,89 0,60

Lisans 246 3,87 0,55

Lisansüstü 65 3,96 0,43

Varyansın kaynağı Kareler top. sd Kareler ort. F p

Gruplararası 1,807 3 0,602 1,964 0,119

Gruplariçi 121,459 396 0,307

Analiz sonuçları, turistlerin tatmin düzeyleri arasında eğitim düzeylerine göre anlamlı bir fark olmadığını

göstermektedir, (F(3,396)=1,964, p>0,05. Lisansüstü eğitim düzeyine sahip turistlerin en yüksek tatmin

düzeyine sahip oldukları (X=3,96), bu turistleri lise ve lisans eğitim düzeyine sahip turistlerin takip ettiği,

ilköğretim eğitim düzeyindeki turistlerin ise en düşük tatmin düzeyine (X=3,49) sahip oldukları

görülmektedir. Bu bağlamda H3 hipotezi reddedilmiştir.

Turistlerin tatmin düzeylerinin mesleklerine göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğini test etmek için

uygulanan ANOVA sonuçları Tablo-9’da verilmiştir.

Tablo–9: Tatmin Ölçeği Puanlarının Mesleğe Göre ANOVA Sonuçları ve Betimsel İstatistikler

Meslek N X SS

Öğrenci 64 3,74 0,52

Mühendis 19 3,91 0,66

Sanayici 13 3,64 0,52

Ev hanımı 20 3,79 0,50

Emekli 49 3,81 0,38

İşsiz 8 3,18 0,15

Öğretmen 47 4,06 0,52

Çiftçi 5 3,37 0,66

Memur 22 4,29 0,51

Doktor 15 3,48 0,86

Esnaf 27 3,82 0,70

Hemşire 10 4,26 0,64

Yönetici 36 3,94 0,49

Diğer 65 4,01 0,37

Varyansın kaynağı Kareler top. sd Kareler ort. F p

Gruplararası 18,099 13 1,392 5,110 0,000

Gruplariçi 105,167 386 0,272

Analiz sonuçları, turistlerin tatmin düzeyleri arasında meslek bakımından anlamlı bir fark olduğunu

göstermektedir, (F(13,386)=5,110, p≤0.01. Bu bağlamda H4 hipotezi kabul edilmiştir. İşsizler en az tatmin

olan (X=3,18) grup iken, en çok tatmin olanlar ise öğretmen, memur ve hemşire meslek grubundaki

turistlerdir.

Turistlerin memnuniyet düzeylerinin ziyaret amacına göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğini test etmek

amacıyla uygulanan ANOVA sonuçları Tablo-10’da verilmiştir.
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Tablo–10: Turistlerin Tatmin Ölçeği Puanlarının Ziyaret Amacına Göre
ANOVA

Sonuçları ve

Betimsel İstatistikler

Ziyaret amacı N X SS

Tatil 77 3,88 0,59

Doğal güzellik 81 3,82 0,42

Din 20 3,88 0,63

Arkadaş ziyareti 22 3,66 0,75

Eğitim 75 3,81 0,48

Alışveriş 14 3,93 0,80

İş 71 4,07 0,59

Diğer 40 3,86 0,41

Varyansın kaynağı Kareler top. sd Kareler ort. F p

Gruplararası 4,437 7 0,634 2,091 0,044

Gruplariçi 118,829 392 0,303

Analiz sonuçları, turistlerin tatmin düzeyleri arasında ziyaret amacı bakımından anlamlı bir fark olduğunu

göstermektedir, (F(7,392)=2,091, p≤0,05. İş amacıyla gelen turistlerin en yüksek tatmine (X=4,07) sahip

oldukları görülürken, arkadaş ziyareti amacıyla gelen turistlerin ise en düşük tatmin düzeyine (X=3,66) sahip

oldukları görülmektedir. Anlamlı farkın hangi gruplar arsında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey testi

sonuçlarına göre, ortalamalar arasındaki farkın arkadaş ziyareti amacıyla gelen ve iş amacıyla gelen

gruplardan kaynaklandığı görülmüştür, p≤0,05. bu bağlamda H5 hipotezi kabul edilmiştir.

Sonuç

Van’ı ziyaret eden turistlerin %57,8’i erkek iken %42,2’si de kadındır. Turistlerin %77’si yerli, %23’ü yabacı

uyrukludur. Yaş aralığına bakıldığında ise turistlerin %42,8’inin genç yaşlarda (18–38 yaş) olduğu

görülmektedir. %35,8’i 39–58 yaş aralığında iken, %21,8’i de 59 yaşından büyüktür. Van’ı ziyaret eden

turistlerin büyük bir çoğunluğu (%61,5) üniversite mezunudur. İkinci sırada lise mezunları yer almakta, en

düşük yüzdeliğe sahip grup ise ilköğretim mezunu turistlerdir. Gelir düzeylerine bakıldığında ise, düşük

gelirli (500–1000$) ile orta gelir (1001–2500$) düzeyine sahip turistlerin çoğunlukta olduğu görülmektedir.

Van’a gelen turistlerin %59,2’si ilk kez gelmekte, gerisi de en az ikinci ziyaretini yapmaktadır. Van’a tatil

amacıyla gelen turistlerin oranı sadece %19,2’dir. Aynı şekilde alışveriş amacıyla gelen turist oranının

(%3,5) düşük olması dikkat çekicidir. Van’a gelen turistlerin %24,8’i arkadaş tavsiyesi, %10,5’i fiyatlarının

uygunluğu, %9,5’i seyahat acentesi çalışanlarının tavsiyesi, %8,5’i seyahat acentesi tavsiyesi ve %40,2’si ise

diğer unsurlardan etkilenerek Van’ı ziyaret etmeye karar vermiştir. Turistlerin, ziyaret ettikleri diğer

destinasyonları da göz önünde bulundurarak, sahip olduğu özellikler itibariyle 10 üzerinden Van’a verdikleri

puan ortalaması 6,63’tür. Bu değer göz önünde bulundurulduğunda, turistlerin Van’ı sahip olduğu özellikler

itibariyle orta düzeyde değerlendirdiği görülmektedir.

Van’a gelen turistlerin, doğal güzellikler, mutfağının güzel olması, tarihi zenginlikler ve iklimin güzel

olmasından daha çok tatmin oldukları görülmektedir. En az aktivite seçeneklerinin olmasından tatmin

olmaları dikkat çekicidir. Ayrıca turistler çevrenin temiz olması, otellerin kaliteli olması, fiyatların

uygunluğu ve kültürel etkiliklerden diğer unsurlara göre daha az tatmin olmaktadırlar. Araştırma sonuçları,

Van’ı ziyaret eden turistlerin genel memnuniyet düzeylerinin cinsiyete, yerli-yabancı olmalarına ve eğitim

düzeylerine göre farklılaşmadığını göstermiştir. Araştırma sonuçları, turistlerin tatmin düzeyleri arasında yaş

grupları ve meslek grupları bakımından anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Ayrıca turistlerin ziyaret

amacıyla tatmin düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.
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Özet

Turizm faaliyetine katılacak olan bireylerin, gidecekleri bir destinasyonu seçerken dikkate aldığı kilit

noktalar bulunmaktadır. Bir destinasyonun sahip olduğu doğal kaynakları, somut yada somut olmayan

kültürel miras varlıkları, altyapı ve üstyapı faaliyetleri, destinasyonda doğrudan yada dolaylı olarak turizm

sektörü içerisinde yer alan paydaşların durumu ve bireylerin tatilleri süresince talep ettikleri mal ve

hizmetler, destinasyon seçiminde belirli seviyelerde önem teşkil etmektedir. Örneğin; bazı turistler gideceği

destinasyonda büyük eğlence ve alışveriş merkezleri olmasına önem verirken, bazıları ise gürültü ve

kalabalıktan uzak sakin yerlere gitmekten mutluluk duyar. Turistler, tatil öncesi önem verdikleri unsurlardan,

ne derece memnun kalırsa bir sonraki destinasyon seçimi de ona göre şekillenecektir. Ayrıca, bir

destinasyonda turizm faaliyetine katılan bireylerin önem verdiği unsurların ve bunlardan hangi düzeyde

memnun kaldıkları, destinasyonun geleceği için alınacak kararlarda yol gösterici olabilir. Bu çalışma,

Edremit’e gelen yerli turistlerin, turizm işletmeleri ve destinasyonun sahip olduğu özellikleri ve sunduğu

hizmetlerin, hangilerine ne düzeyde önem verdiğini ortaya çıkarmak ve önem verdikleri bu unsurlardan hangi

düzeyde memnun kaldıklarını, “Önem-Memnuniyet (Importance-Satisfaction Analysis) Analizi” yöntemi

kullanarak ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, ayrıca Edremit’e gelen yerli turistlerin demografik

özellikleri ve tatil deneyimleri ile ilgili genel durumunun belirlenmesi ve bu amaçla turist profili hakkında

daha çok bilgi edinilerek beklentilere uygun hizmet sunumunun sağlanmasına katkıda bulunmak

hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müşteri Memnuniyeti, Önem-Memnuniyet Analizi, Edremit

Giriş

Edremit, Balıkesir ili sınırları içerisinde bulunan bir ilçe merkezidir. İlçenin nüfusu, 2009 genel nüfus

sayımına göre 116.343'tür. Edremit’in sahil şeridinde yer alan dört beldesi Zeytinli, Akçay, Güre ve

Altınoluk özellikle kıyı-deniz turizmi merkezleridir. Ayrıca bölge özellikle kaplıcalarıyla termal turizm

açısından da önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Bunun yanında bölgedeki, Hasanboğuldu mesire yeri

ve Sutüven Şelalesi, Şahindere Kanyonu, Kazdağı Milli Parkı, Kazdağı (Sarıkız) Zirvesi, Antandros Ören

Yeri, Tahtakuşlar Etnografya Müzesi gibi yerler kültürel turizm ve eko-turizm açısından önemli çekicilik

unsurlarıdır. Edremit ilçesinde turizm hareketleri, 1960’larda iç turizm şeklinde başlamış olup genel anlamda

bu yapısını sürdürmekte ve bölgeyi daha çok yerli turistler tercih etmektedir. Edremit’te 17 adet Turizm

İşletme Belgeli tesiste 2 bin 439 yatak, 122 adet belediye belgeli tesiste 6 bin 130 yatak, 3 adet turizm yatırım

belgeli tesiste 122 yatak bulunmaktadır (Balıkesir İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 2011). Bölgeye dönük

turizm talebinin arttırılması ve olumlu imajın sürdürülebilmesi büyük önem arz etmektedir. Bölgenin turizm

arzını oluşturan kaynaklar açısından zengin olması, turizm talebinin arttırılması için tek başına yeterli

değildir. Modern pazarlama anlayışı, destinasyona gelen turistlerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda

pazarlama karması geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır (Çakıcı ve Aksu: 2006:5). Bu çalışmada, Edremit’e

gelen yerli turistlerin, bir turizm işletmesi ve destinasyonun kendileri için önemli olan unsurlarını belirlemek

ve önem verdikleri bu unsurlardan ne düzeyde memnun olduklarını belirlemek üzere, önem-memnuniyet

(Importance-Satisfaction Analysis) analizi yöntemi kullanarak ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, ayrıca
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Edremit’e gelen yerli turistlerin özelliklerinin belirlenmesi ve bu amaçla turist profili hakkında daha çok bilgi

edinilerek beklentilere uygun hizmet sunumunun sağlanmasına katkıda bulunmak hedeflenmiştir.

Literatür

Turizme hizmet veren her bir destinasyon, çeşitli mal ve hizmetler sunarak, ziyaretçileri ve turistleri kendine

çekebilmek, turizmden daha fazla pay alabilmek amacı içerisindedir. Ziyaretçiler ve turistler, gidecekleri

destinasyonları seçim sürecinde farklı unsurlardan etkilenirler. Bu unsurlar, eğitim, gelir, yaş, meslek gibi

kişisel faktörlerin yanı sıra destinasyonun çekicilik faktörleri de olabilir. Buna benzer olarak, turizm

faaliyetlerinin bir destinasyonda gelişebilmesinde de, turistlerin seçim sürecinde olduğu gibi çeşitli unsurlar

etkilidir. Bölgenin doğal yapısı, sosyal yapısı, alt ve üst yapı olanakları, bölgedeki yerel yönetimlerin tutumu

(belediye, il özel idaresi v.b.), yerel halkın turizm ve turistlere karşı bakış açısı, bölgede faaliyet gösteren

turizm ile doğrudan ve dolaylı yoldan ilgili işletmelerin tutumları, bölge turizminin gelişimini etkileyen

önemli unsurlardır (Kılıç ve Pelit: 2004: 113).

Seyahate çıkmak için karar aşamasında olan turist için önemli bir unsurda, gidilecek destinasyonun imajıdır

(Kozak, 2001). Destinasyon imajı, bir kişi ya da grubun, belirli bir mekân hakkında sahip olduğu tüm bilgi,

izlenim, önyargı ve duygusal düşüncelerin anlatımıdır (Özdemir, 2007). Destinasyon imajı, doğal ve sosyo

kültürel çekicilikler, alt yapı-üst yapı olanakları, sunulan hizmetler, fiyat ve hizmet kalitesi gibi unsurların bir

araya gelmesi ile oluşur. Bu kavramların ışığında, bir turist destinasyona seyahat kararı alırken,

destinasyonun gelişmişliği ve sahip olduğu imajı ile birlikte, kişisel olarak bir destinasyonda önem verdiği

mal ve hizmetlerden memnun kalmayı arzular. Turistin seyahat deneyimi süresince önemsediği unsurlar,

onun memnuniyetini doğrudan etkilemektedir.

Müşteri memnuniyeti, müşteri beklentilerinin karşılanması amacıyla ihtiyaçları anlama, yönetme ve onlara

etki etmedir. Oliver (1997) memnuniyeti, tüketicinin tatmin olma tepkisi olarak tanımlamakta ve bir mal veya

hizmetin bir özelliği ya da bütünüyle ilgili keyif veren tatmin olma algısı olarak değerlendirmektedir.

Beklentiler ve ürüne ait performans ya da ürünün realize edilme düzeyiyle ilgili ortaya çıkan sonuçlar,

memnuniyeti belirleyen süreç üzerinde en önemli faktörler olarak görülmektedir. Destinasyondan duyulan

memnuniyet düzeyi, destinasyon seçimi, mal ve hizmetlerin tüketimi ve tekrar ziyaret üzerinde etkili olduğu

görülmektedir (Yoon ve Uysal, 2005). Destinasyon stratejisi bağlamında turistin önem ve memnuniyet

analizi önemli bir kavram ve süreç olarak görülmektedir. Modern pazarlama teorilerine göre en etkin

pazarlama yöntemlerinden biri, ileri düzeyde müşteri memnuniyetine ulaşmak ve bu yolla sadık bir müşteri

altyapısı oluşturmaktır (Duman ve Öztürk, 2005: 9). Diğer taraftan bir destinasyon ve işletmeye olan turistik

talebin memnuniyetsizlikler sonucunda azalmasına neden olan birçok faktör vardır. Genel olarak bu faktörler,

hizmetlerdeki yetersizlikler, çalışanların saygısız ve ilgisiz davranışları, fiyat politikalarındaki

memnuniyetsizlikler, işletmelerin şikâyet yönetimindeki eksiklikler ve diğer rahatsız edici unsurlar olarak

sıralanabilir (Keaveney, 1995). Müşteri tatmini, hizmet kalitesi, müşteri sadakati konusunda birçok çalışma

bulunmaktadır. Turizmde müşteri memnuniyetine yönelik araştırmalar daha çok temizlik, yer, fiyat, güvenlik,

hizmet kalitesi, turizmle ilgili personelin sahip olduğu hizmet bilgisi ve yardımseverliği, fiziksel çekicilikler,

kalite ve ulaşılabilirlik konuları üzerine yoğunlaşmaktadır (Kılıç ve Pelit, 2004; Duman ve Öztürk, 2005).

Choi ve Chu (2000), Asyalı ve Avrupalı turistlere yönelik ampirik çalışmalarında, konaklama işletmeleri için

personel ve oda kalitesinin müşteri memnuniyetini belirleyen en önemli faktörler olduğunu belirlemiş;

kaliteyi, destinasyonun müşteri beklentilerini karşılaması olarak tanımlamıştır. Kozak (2001), çalışmasında

genel memnuniyet ile tekrar ziyaret etme niyeti arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğunu belirlemiştir. Choi

ve Chu (2001)’nun çalışmalarına göre müşterinin memnuniyet düzeyi ile aynı oteli tekrar ziyaret etme

olasılığı arasında pozitif yönlü ve yüksek bir ilişki bulunmaktadır. Gürbüz (2003), tarafından, yerli turistlerin

sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerinin, onların memnuniyet düzeyi ve şikayetleri üzerinde etkili olup

olmadığına yönelik Safranbolu yöresinde gerçekleştirilen araştırmada, turistlerin ilgili özelliklerinin bazıları

ile, memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı ilişkilerin olduğunu ortaya koymuştur.

Tek tek müşteri memnuniyeti, beklentisi, memnuniyet-sadakat ilişkisi araştırmalarından farklı olarak müşteri

beklentileriyle memnuniyetini entegre ederek birlikte analiz eden ve bu konuda bir model geliştirense Yang

olmuştur. Yang (2003a)’ın I-S modeli (Importance-Satisfaction Analysis) olarak adlandırılan bu analiz

yönteminde, herhangi bir turistik işletme ya da destinasyon hakkında müşteri açısından önemli olan

unsurların belirlenmesi ve bu unsurlarla ilgili memnuniyet düzeylerinin birlikte ölçülerek karşılaştırmalı

analizler yapılması söz konusudur. Bu modelde farklı önem ve memnuniyet seviyelerinin eşleştiği ve nitel

olarak birbirinden ayrılan dört alandan oluşan bir grafik üzerinden analiz yapılmaktadır.
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Troya Tarihi Milli Parkı’nın önem-memnuniyet analizi yöntemi yoluyla hizmet kalitesini ölçen Yurtseven

(2006), milli parkın korunması, yönlendirme işaretleri ve tarihi yerin sunumu, rehberlik ve yeterli düzeyde

bilgi verilmesi konularının tüm ziyaretçiler açısından önemli bulunduğu; bunlardan bilgi ve yönlendirme

işaretleri dışında diğer tüm konularda ise ziyaretçilerin tarihi siteden memnun kaldığı sonucuna ulaşmıştır.

Çakıcı ve Aksu (2006), Gökçeada destinasyonunu ziyaret eden turistlerin beklenti-tatmin düzeylerini analizi

kullanarak ziyaretçi gruplarına göre karşılaştırmalı olarak araştırmıştır. Aktaş, Aksu ve Çizel (2007), önem

memnuniyet analizini kullanarak Antalya destinasyonunu tercih eden turistler üzerinde bir uygulama

yapmıştır. Chen ve Huang (2011), Tayvan’daki turizm endüstrisini etkileyen kritik faktörleri tanımlamak

amacıyla konaklama işletmeleriyle ilgili önem-memnuniyet analizi kullanılarak çalışma yapılmış ve

turistlerin seçilen otellerle ilgili memnuniyet-önem düzeyleri karşılaştırmalı olarak ortaya çıkarılmıştır.

Yöntem

Araştırma nitel bir çalışma olmakla birlikte nitel verilerin istatistiki analizle yorumlanması ve elde edilen

bulguların değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmada birincil kaynaklardan nitel verilerin elde edilmesi için,

Kozak (2001)’ın turist memnuniyetini ölçmek amacıyla geliştirdiği ölçek ve bu ölçeğe bağlı anket veri

toplama tekniği olarak kullanılmıştır. Anketle elde edilen verilerin değerlendirilmesi için Likert’in 5’li

modeli uygulanmıştır. Uygulanan anketin ilk bölümünde, destinasyonu tercih eden turist profilini

belirlemeye yönelik dokuz soru yer almıştır. Anketin ikinci bölümü olan “Önem-Memnuniyet” kısmı ise

“konaklama hizmetleri”, “yerel taşımacılık hizmetleri”, “hijyen, sağlık ve temizlik”, “konukseverlik ve

müşteri ilgisi”, “tesis ve faaliyetler”, “fiyatların seviyesi”, “destinasyonun ulaşılabilirlik özellikleri”

şeklindeki faktörler ve bu faktörlerin her birinin altında yer alan ilgili ifadelerden oluşmaktadır. Yerli

turistlerin bir turizm işletmesi ve destinasyonu hakkında önem verdiği unsurları ölçmeye yönelik sorular

“Çok Önemli, Önemli, Kararsızım, Önemsiz, Hiç Önemi Yok” şeklinde kategorilere ayrılırken,

memnuniyetlerini ölçmeye yönelik sorular ise, “Çok memnunum, Memnunum, Kararsızım, Memnun

değilim ve Hiç memnun değilim” olarak kategorize edilmiştir. Araştırmanın evrenini, Edremit

destinasyonunu tercih eden yerli turistler oluşturmaktadır. Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden

elde edilen verilerde, 2008’de 54.906, 2009’da 45.318, 2010’da ise 75.636 yerli turistin Edremit

destinasyonuna geldiği görülmektedir. Gelen yerli turist sayısının ortalama 60.000 olduğu dikkate alınırsa, bu

evreni temsil edecek örneklem büyüklüğü için, Krejcie ve Morgan tarafından geliştirilen, büyük kitleler için

örneklem genişlikleri tekniği ve tablosu kullanılarak, % 95 güven aralığında ve %5 hata payı göz önüne

alınarak, 383 kişinin yeterli olduğu düşünülmüştür (Krejcie ve Morgan, 1970). Anketler turistlerin en yoğun

olduğu Temmuz ve Eylül ayları arasında uygulanmıştır. Dağıtılan 390 anketten 66 tanesi geri dönmemiş, bu

sebepten 324 anket SPSS 17 paket programı ile değerlendirilmiştir.

Bulgular

Aşağıdaki tabloda araştırmaya katılanların demografik özellikleri belirtilmiştir. Katılımcıların çoğunluğunu

orta yaşlı ve üniversite mezunları oluşturmaktadır. Gelir durumu açısından destinasyonu tercih edenlerin

ağırlıklı olarak 1001-2000 TL arasında aylık gelire sahip oldukları görülmektedir.

Tablo 1. Demografik Özellikler

Unsurlar Kişi (n) Yüzde (%)

Cinsiyet ErkekKadın 170154 52,5

47,5

Yaş 18-2425-3435-4445-5455 ve üzeri 32761195245 9,9

23,5

36,7

16

13,9

Eğitim İlköğretimLiseÜniversiteYüksek Lisans-Doktora 135022338 4

15,4

68,8

11,7

GelirDurumu 1000 Tl. ve altı1001-2000 Tl.2001-3000 Tl.3001 ve üzeri 411525873 12,7

46,9

17,9

22,5
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Katılımcıların tatil deneyimi ile ilgili betimleyici istatistiklerin yer aldığı Tablo 2’ye baktığımızda

katılımcıların çoğunluğunun 6-10 gün arası destinasyonda kaldıkları, destinasyona ilk kez gelenlerin

çoğunlukta olduğu, destinasyona gelişlerinde en çok tanıdık tavsiyesinin etkili olduğu ve destinasyonu tekrar

ziyaret etmek isteyenlerin oranının %88,9 olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Tatil deneyimi ile ilgili veriler

Konaklama Süresi

1-5 gün6-10 gün11-15 gün16 gün ve üzeri 961941519 26,9

59,9

4,6

5,9

Destinasyona geliş sayısı

İlk kezİki kezÜç ve üzeri 13511178 41,7

75,9

24,1

Destinasyon tercihinde bilgi kaynağı

Tanıdık tavsiyesi

Tv-İnternet ReklamlarıDaha önceki ziyaretlerDergi, gazete, broşür vb.Seyahat Acentası 1222010539 37,7

6,2

32,4

12

38 11,7

Tekrar ziyaret düşüncesi

EvetHayır 28836 88,9

11,1

Çalışmada, Edremit bölgesine gelen yerli turistlerin, destinasyona gelmeden önce önemli gördükleri

algılamalar ve bölgede kaldıktan sonraki memnuniyet düzeyleri arasındaki farklılıklar önem-memnuniyet

analizi kullanılarak araştırılmıştır. Öncelikle önem ve memnuniyet algılarının yer aldığı faktörlerin

güvenilirliği araştırılmış ve bu veriler Tablo 1’de verilmiştir. Ölçekte yer alan sorulardan güvenilirliği bozan

herhangi bir soruya rastlanmamıştır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenilirlik katsayısı 0,939’dur. Öncelikle 42

madde, 7 faktör altında toplanmış ve faktör analizi sonucu güvenirlikleri test edilmiştir.

Tablo 3: Önem ve Memnuniyet Faktör Analizi Sonucu

Önem Memnuniyet

Faktörler GüvenilirlikKatsayısı(Cronbach’s Alpha) Güvenilirlik

Katsayısı

(Cronbach’s Alpha)

Konaklama Hizmetleri .751 .742

Yerel Taşımacılık Hizmetleri .943 .852

Hijyen, Sağlık ve Temizlik .829 .770

Konukseverlik ve Müşteri İlgisi . 836 .797

Tesis ve Faaliyetler .786 .812

Fiyatların Seviyesi .798 .720

Destinasyonun ulaşılabilirlik özellikleri .849 .765

Önem ve memnuniyet faktörleri açısından en yüksek güvenilirlik değeri, “Yerel Taşımacılık Hizmetlerinde”,

en düşük güvenilirlik değeri önem faktörlerinde “Konaklama Hizmetlerinde”; memnuniyet faktörleri

açısından ise “Fiyatların Seviyesi” ile ilişkilidir.

Önem-Memnuniyet Analizi Modeli

Destinasyonun önem ve memnuniyet analizi açısından değerlendirilmesi Yang (2003a) tarafından geliştirilen

modelle ölçülmüştür. Önem ve memnuniyet analizi endüstri için daha kapsamlı bir değerlendirme sağlamak

ve iş dünyasında başarılı olmak için müşterilerin ürün, servis kalitesi özelliklerini nasıl algıladıklarını

anlamak gerekir. Memnuniyet düzeyini anlamak, rekabet avantajı sağlamak açısından oldukça önemli bir
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unsurdur. Yang (2003a), tarafından müşterilerin önem verdiği unsurları belirleyerek, hizmet kalitesini

geliştirmek amacıyla önem-memnuniyet analizlerine ek bir model adapte edilmiştir. Yang (2005) ve Chen

(2009), modelinden, hizmet nitelikleri ve pazarlama stratejileri için önceliklerinin belirlenmesinde

yöneticilere yardımcı olabilecek basit ve etkili bir teknik olduğuna dikkat çekmiştir. Önem düzeyi ve

müşteriler için memnuniyet düzeyi, alışmaya iki boyutlu hizmet niteliklerini analiz etmek için kullanılmıştır.

Bu nedenle, bir müşteri memnuniyeti anketi ve Model IS, işletme yöneticileri, en iyi müşteri memnuniyetini

en yüksek derecesini elde etmek için mevcut kaynakların nasıl dağıtılacağı konusunda rasyonel kararlar

almasını sağlar. Yang (2003) tarafından geliştirilen model şekil 1’de belirtilmiştir.

Şekil 1: Önem-Memnuniyet Analizi Modeli “Importance-satisfaction model (I-S Model”

Kaynak: Yang (2003a).

I. Alan: Yüksek Önem-Yüksek Memnuniyet (Excellent Area) : Bu alan, ziyaretçilerin yüksek düzeyde

önem verdiği ve destinasyon tarafından yüksek düzeyde memnuniyetlerini sağlayan unsurların bulunduğu

bölgedir. Bu alanda destinasyonun performansı, müşteriyi tatmin eden bir düzeydedir.

II. Alan: Yüksek Önem-Düşük Memnuniyet (To be Improved Area): Bu alanda ziyaretçilerin yüksek

önem verdiği unsurlar bulunmasına rağmen, destinasyon tarafından düşük düzeyde memnuniyet sağlanması

söz konusudur. Bu alanda kalan unsurlar için destinasyonun kendisini geliştirmesi ve performansını

arttırması gerekmektedir.

III. Alan: Düşük Önem-Düşük Memnuniyet (Careless Area): Ziyaretçi açısından düşük önem atfedilen ve

destinasyonun da düşük düzeyde tatmin sağladığı alandır. Hem ziyaretçi hem de destinasyon tarafından pek

dikkat edilmeyen, ihmal edilen unsurların bulunduğu alandır.

IV. Alan Düşük Önem-Yüksek Memnuniyet (Surplus Area): Ziyaretçilerin çok önemli görmedikleri ve

düşük önem düzeyi atfettikleri ancak buna rağmen destinasyonun bu unsurların sağlanmasında ziyaretçiyi

yüksek düzeyde memnun ettiği alandır.

Edremit destinasyonunu tercih eden yerli turistlerin önem ve memnuniyet değerleri aşağıdaki Tablo 4’te

verilmiştir. Bu değerlerin Yang (2003) tarafından geliştirilen I-S modeli üzerinde aldığı konum “Alan”

kategorisinde Şekil 2’de gösterilmiştir.

 

217



12. ULUSAL TURİZM KONGRESİ
30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

Tablo 4: Önem ve Memnuniyet Analizi

No Maddeler Önem(Importance) Memnuniyet(Satisfaction) Alan

(Zones)

1 Konaklama işletmesindeki hizmetlerin kalitesi 4,60 3,77 I

2 Konaklama işletmesindeki yemeklerin kalitesi 4,73 4,11 I

3 Konaklama işletmesinde giriş ve çıkış işlemlerinin hızı 4,07 3,95 IV

4 Konaklama işletmesinde odaların güvenliği 4,54 3,67 I

5 Konaklama işletmesinde tesis içi birimleri gösteren yön tabelalarıbulunması (resepsiyon, restoran vb.)
3,88 3,73 IV

6 Konaklama işletmesinde su ve elektrik altyapısının yeterliliği 4,35 3,92 I

7 Yerel taşıma araçlarının sıklığı 3,73 3,64 IV

8 Yerel taşıma araçlarının dakikliği (tarifeye uygun çalışması) 3,82 3,70 IV

9 Yerel taşıma araçlarının fiyatı 3,65 3,67 IV

10 Yerel taşıma araçlarının çeşitliliği (alternatifler) 3,77 3,57 III
11

Yerel taşıma hizmetlerinin erişilebilirliği
(kolay bulunabilirlik) 3,92 3,54 III

12 Yerel taşıma hizmetlerinin konfor ve modernliği 3,84 3,60 III

13 Yerel sürücülerin tutum ve davranışları 3,98 3,67 IV

14 Konaklama işletmesindeki havuz, aquapark gibi alanların temizliği 4,72 3,60 II

15 Sahil ve denizin temizliği 4,82 4,12 I

16 Yerel taşıma araçlarının temizliği 4,25 3,77 I

17 Halka açık alanların temizlik ve bakımı 4,63 3,97 I

18 Konaklama işletmesinin genel temizliği 4,73 3,78 I

19 Konaklama işletmesinde hijyen ve sanitasyonun genel düzeyi 4,71 3,61 I

20 Destinasyonun genel temizliği 4,66 4,00 I

21 Yerel satıcılar ve esnafın ziyaretçilere karşı tutumu 4,15 3,66 IV

22 Yerel halkın ziyaretçilere gösterdiği misafirperverlik 4,11 3,66 IV

23 Restoran, bar, kat hizmetleri gibi konaklama işletmesi personelininziyaretçilere karşı tutumu
4,59 4,30 I

24 Destinasyonda doğrudan ya da dolaylı olarak turizmle iç içe olanpersonelin tutumu
4,42 4,08 I

25 Alışveriş tesislerinin varlığı 3,92 3,34 III

26 Gece hayatı ve eğlence imkânlarının varlığı 4,09 2,54 III

27 Yerel halktan alışveriş yapılabilecek imkânlar (yöreye özgühediyelik eşyalar, yöresel el sanatları)
4,15 3,65 IV

28 Destinasyonda birbirine yakın turistik yerlere günlük turhizmetlerinin varlığı (tekne gezisi, jeep safari v.b.) 4,23 3,93 I

29 Destinasyonda sağlık hizmetlerin varlığı ve yeterliliği 4,57 3,97 I

30 Konaklama işletmesinde sağlık hizmetlerinin varlığı ve yeterliliği 4,47 3,10 II

31 Sportif ve rekreatif aktivitelerin varlığı 3,98 3,17 III

32 Çocuklara yönelik aktivitelerin varlığı 3,91 3,14 III

33 Korunan doğal alanların varlığı 4,23 3,98 I

34 Destinasyonda yararlanılabilecek araçların (bisiklet, motosiklet,
otomobil vb.) kiralama işletmelerinin varlığı 3,80 3,05 III

35 Kaliteli yiyecek ve içecek işletmelerinin varlığı 4,24 3,80 I

36 Konaklama işletmesindeki fiyatların genel seviyesi 4,34 3,24 II

37 Hatıra ve hediyelik eşya fiyatların genel seviyesi 4,13 3,71 IV

38 Yiyecek ve içecek işletmelerinde uygulanan fiyatların genel seviyesi 4,24 3,73 I

39 Gezi, tur ve eğlence aktivitelerinin fiyatların genel seviyesi 4,14 3,93 IV

40 Destinasyona ulaşım olanaklarının çeşitliliği 4,24 3,50 II

41 Destinasyona ulaşım hizmetlerinin kalitesi 4,36 3,71 I

42 Destinasyona ulaşım yollarının kusursuzluğu 4,40 2,95 II

Genel Ortalama 4,24 3,65
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Şekil 2: Önem-Memnuniyet Modeli Uygulaması

I-Excellent Area

II-To be

Improved Area

III-Careless AreaIV-Surplus Area

 

Sonuç ve Öneriler

Edremit Destinasyonunu tercih eden yerli turistlerin önem ve memnuniyet düzeyleri belirlenmiştir.

Destinasyona ilişkin yedi faktör altında 42 maddeyle ölçülmüş, en önemli unsurların sırasıyla Sahil ve

denizin temizliği, Konaklama işletmesindeki yemeklerin kalitesi ve Konaklama işletmesindeki hijyen ve

sanitasyonun genel düzeyi olduğu görülmektedir. En yüksek memnuniyetin “Restoran, bar, kat hizmetleri

gibi konaklama işletmesi personelinin ziyaretçilere karşı tutumu”, “Sahil ve denizin temizliği” ve

“Konaklama işletmesindeki yemeklerin kalitesi” olduğu görülmüştür. Turist açısından en düşük önem “Yerel

taşıma araçlarının fiyatı”, Yerel taşıma araçlarının sıklığı ve “Yerel taşıma araçlarının çeşitliği” nde

toplanmaktadır. En düşük memnuniyet düzeyinin “Gece hayatı ve eğlence imkânlarının varlığı”,

“Destinasyona ulaşım yollarının kusursuzluğu” ve “Destinasyonda yararlanılabilecek araçların (bisiklet,

motosiklet, otomobil vb.) kiralama işletmelerinin varlığı” olmuştur. Destinasyon hijyen faktörlerinin turist

açsından hem yüksek önemde olduğu, destinasyonun da bu unsurlar açısından turisti memnun ettiği

görülmüştür.

Önem ve memnuniyet modelinden yola çıkarak destinasyondaki eksiklikler ve geliştirilmesi gereken unsurlar

da tespit edilmiştir. Destinasyonda yararlanılabilecek araçların (bisiklet, motosiklet, otomobil vb.) kiralama

işletmelerinin varlığı, Çocuklara yönelik aktivitelerin varlığı, Sportif ve rekreatif aktiviteler, Gece hayatı ve

eğlence imkânları ve Alışveriş tesislerinin yetersiz olduğu; destinasyonun bu olanak ve hizmetlerde kendisini

geliştirmesi-iyileştirmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.
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Özet

Turistik anlamda ürün ya da hizmetlerin pazarlanmasında farklı dağıtım kanalları kullanılabilmektedir.

Turistik ürünlerin pazarlanmasında ağırlıklı olarak dolaylı dağıtımdan faydalanılmakta, bu çerçevede seyahat

acentalarının turizm pazarlamasında ağırlıklı rol aldıkları görülmektedir. Ayrıca seyahat acentalarının

yanısıra rezervasyon servisleri, ulaştırma sistemlerinin satış büroları, seyahat süpermarketleri, bazı dernek ve

organizasyonlar, ve özellikle son dönemlerde internet vasıtasıyla dağıtım faaliyetlerinin gerçekleştiği

görülmektedir. Bazı Avrupa ülkelerinde yıllardan beri etkin bir dağıtım ve pazarlama aracı olarak kullanılan

fuarların son yıllarda ülkemizde de pazarlama aracı olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu çerçevede özellikle

Emitt (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı), Travel Turkey (İzmir Turizm Fuarı) gibi fuarlar

yoğun olarak ziyaretçi ağırlamaktadır. Bu fuarlar nihai tüketicilere yönelik pazarlama faaliyetleri

sürdürmelerinin yanı sıra turizme sektörel açıdan pazarlama etkinlikleri de yerine getirmektedirler. Bu

çalışmada Emitt (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) katılımcılarının profillerinin, katılım

amaçlarının ve fuarlara bakış açılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca fuarın bir turistik pazarlama

aracı olarak ziyaretçiler tarafından ne ölçüde kullanıldığı incelenmiş ve çeşitli analizlerle sonuçlara

ulaşılmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Turizm, Fuar, Pazarlama

Giriş

Üretim ve birikim ilişkilerinin sonucu olarak ortaya çıkan ve üretilen mal ve hizmetlerin mekansal dağılımını

sağlayan pazar, çarşı, sergi, hal gibi oluşumların zaman içerisinde ekonomik ve ticari faaliyetlerin biçim

değiştirmesiyle değişime uğradığı görülmüştür. İşte fuarlar, bu değişim sonucunda ortaya çıkan ekonomik ve

mekansal organizasyonlardır. Bölgeler arası ticari hareketlilik, fuarı düzenleyen kentler ve çevre bölgelerinde

ekonomik değişim ve gelişime yol açmış ve bunun sonucu olarak fuarlar kalkınmanın vazgeçilmez bir aracı

olarak rol almıştır (Erdin ve Kokum, 2006: 59). Türkçe anlamı “belli zamanlarda, belli yerlerde ticari mal

sergilemek amacıyla açılan büyük sergi” olan fuar kavramı (tdk.gov.tr); endüstrileşme, küreselleşme, gelişen

rekabet ve yeni iş ortakları arama gibi nedenlerden dolayı büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir (Coşkunkurt,

2007: 53). Böylece toplantı, fuar, sergi, kongre gibi etkinliklerin içinde bulunduğu ve “MICE” (meetings,

incentives, conventions, and exhibitions) sektörü olarak adlandırılan bu sektör son yıllarda oldukça büyük bir
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gelişme göstererek küresel bir hal almıştır (Lau ve Wong, 2010: 235). Öyle ki genç ve dinamik olan bu

sektör, yılda milyar dolarlarla ifade edilen bir pazar payına sahiptir (Fawzy, 2009: 231).

Günümüzün iş dünyasının şartlarında, işletmeler artık yeni müşterilere ulaşmak ve pazar paylarını arttırmak

için sınırlarını oldukça uzağa taşımaya başlamışlardır. Bu açıdan bakıldığında fuarlar, ürün ve hizmetlerin

sunulmasında oldukça etkili bir pazarlama aracı olarak karşımıza çıkmaktadır (Kang ve Schrier, 2011: 65).

Fuarların temel fonksiyonlarına bakıldığında, birincil olarak; fuarların katılımcıları için bir pazarlama tekniği

olması, ikincil olarak ise; fuarları katılımcıları için iş ilişkisi kurma, alışveriş yapma, bilgilenme ve hoş vakit

geçirme fonksiyonlarını yerine getirildiği söylenebilir (Aymankuy, 2006, 187).

Fuarlar, ulusal ve uluslar arası ticaret hacminin değerlendirildiği; ekonomik olduğu kadar sosyal, kültürel ve

eğitsel işlevlere de sahip olmasıyla giderek önem kazanmıştır (Akarpınar, 2004: 35). Cleverdon ve Kalisch

(2000), yapmış oldukları çalışmada İngiltere’deki fuar organizasyonlarında özellikle küçük ve orta

büyüklükteki tur operatörlerinin eşit şartlardaki iş ortaklarıyla buluşma, doğrudan kurulan ticari ilişkiler ve

iletişimin faydalarından yararlanma gibi etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirtmektedir. Böylece etkin bir

ticaret olanağı sağlanmaktadır. Şimşek (2005)’in araştırma sonuçlarında ise seyahat acentalarının tur

operatörleriyle ilk görüşmelerinde en çok kişisel temas ve turizm fuarlarını katılma yöntemlerini kullandığı

görülmektedir. Günümüzün en önemli iletişim ve pazarlama mecralarından biri olan internetin ise fuar

katılımından sonra geldiği görülmüştür. Munuera ve Ruiz (1999) ise işletmelerin fuarlara daha çok; pazardaki

yeni eğilimler ve ürünler hakkında bilgi almak, tedarikçilerle ilişkiler kurmak için katıldıkları sonucunu elde

etmişlerdir. Celep (2008)’in araştırmasına göre küçük ve orta ölçekli işletmeler fuarlara doğru ve etkin

tanıtım yapma, müşteri portföylerini arttırma, piyasadaki varlıklarını sürdürme ve büyüme istekleri ile

katıldıkları; büyük ölçekli firmaların ise prestij ve kurum imajını güçlendirmek, piyasadaki büyüklüklerini

gösterme arzusu ile katıldıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Fuarlar, amaca uygun ziyaretçilerle ve potansiyel müşterilerle iletişim kurma imkanı sağlaması ile

işletmelerin “ilgili talebi” doğrudan, kısa sürede ve en etkin bir biçimde belirlemesine fırsat sunmakta, hem

satış hem de tanıtım açısından işletmeye önemli kazanımlar sağlamaktadır. İşletmelere, müşterilerin istek,

beklenti, şikayet ve memnuniyetleri ile ilgili verileri doğrudan elde etme imkanı sağlamaktadır (Çekiç, 2009:

20). Fuarlar işletmelere satış, tutundurma, araştırma gibi stratejik fayda sağlarken diğer taraftan mevcut ve

potansiyel müşteriler ile iletişim kurarak tüketici tercihlerini etkileyen önemli bir mekan olarak da karşımıza

çıkmaktadır (Alkibay, 2002: 2). Öyle ki Emekli (2006); turistlerin kültür turizmine ilgilerinin artmasında fuar

ve festivallerin ziyaret edilmesinin önemli bir etkisi olduğunu belirtmektedir.

Fuarların amacı ticareti geliştirmek, satış amacıyla ürün ve hizmetleri sunmaktır. Bir grup üretici, dağıtıcı ve

sağlayıcıları belli bir yerde bir araya getirerek iletişim kanalı görevini üstlenmektedir (Demir, 2008: 57).

Pazarlama iletişimine ait tüm çabaların kullanıldığı ve işletmelerin iletişim fonksiyonlarının birleştirildiği en

önemli araçlardan biri olan fuarlar, firmaların güçlü bir imaj oluşturmasına fırsat sağlamakta, pazarlama ve

diğer iletişim çabalarının etkinliğinin arttırılmasına yardımcı olmaktadır (Tütüncüoğlu, 2009: 18). Bunun

yanı sıra özellikle turizm fuarları; güçlü bir tanıtım alanları halini almış, böylece fuar standları ve stand

içinde bulunan grafik ürünler hedef kitlenin algılama, inanma gibi çeşitli bilişsel süreçlerini ve satın alma

kararlarını etkileyen elemanlar haline gelmiş ve önem kazanmıştır. Turizm fuarlarında bulunan görsel, işitsel

ve dokunsal her türlü bilgi kaynağı önemli birer iletişim öğesi olarak kullanılmaktadır (Demir, 2009: 44).

Böylece tüketiciler firma ile yüz yüze alışveriş imkanı, fiyat ve koşulları karşılaştırma imkanı, ürünün

özelliklerini gözden geçirme imkanı ve yenilikler hakkında bilgi edinerek ürün tanıtımına katılma imkanı gibi

olanakları elde etmiş olmaktadırlar (Koldaş, 2006: 31). Görüldüğü gibi fuarcılık büyük bir sektör haline

gelmiş ve ticari faaliyetlerin ileri teknoloji ile sunulduğu vazgeçilmez bir pazarlama araçlarından birisi

olmuştur (Sarıçay, 2010: 4).

Fuar kavramı ve fuarların amaçlarının yanı sıra fuarın düzenlenmesi etkin bir örgütlenmeyi gerektirmektedir.

Fuara iştirak edecek katılımcıların ihtiyaçları, istekleri göz önüne alınarak, zaman ve mekanın belirlenmesi,

fuarın yapılabilmesi için gerekli tüm alt ve üst yapının oluşturulması çabaları fuar organizasyonunda önemli

bir konuma sahip bulunmaktadır (Aymankuy, 2006, 190). Fuar organizasyonunda bu hususlara dikkat

edilmesi hem katılımcı firmalar hem de ziyaretçilerin ihtiyaçlarını gideren bir yaklaşım olarak başarıyı

arttıracaktır (Çakıcı, 2009: 186). Ayrıca insan kaynakları da fuar organizasyonunda bütünleyici bir etkiye

sahiptir. Çünkü ziyaretçilerin davranışlarını etkileyen ve onlarla iletişim kuran stand görevlileri burada kritik

bir rol üstlenmektedirler. Bu rol insan kaynaklarının tecrübesi ve davranışlarıyla doğru orantılı olmaktadır

(Palumbo, 2008: 287).
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Araştırma Metodolojisi

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırma için hazırlanan anket formu

üç kısımdan oluşmaktadır. Anket formunun birinci kısımda araştırmaya katılan kişilere ilişkin bilgiler, ikinci

kısımda araştırma alanına ilişkin bilgiler ve üçüncü kısımda ise, katılımcıların turizm fuarlarına ilişkin

algılama ölçeği bulunmaktadır. Katılımcıların turizm fuarlarına ilişkin algılamalarını ölçmek amacıyla 21

önerme geliştirilmiştir. Önermeler; 5’li likert ölçeğine göre; kesinlikle katılmıyorum (1)’dan kesinlikle

katılıyorum (5)’a kadar derecelendirilmiştir. Araştırma, 2011 Emitt (Doğu Akdeniz Uluslar arası Turizm

Fuarı) Fuarı esnasında, fuara profesyoneller günü dışında kalan günlerde ziyarete gelen kişiler üzerinde

rezervasyon yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın yürütülmüştür. Toplam 600 adet anket formu dağıtılmış,

417 anket formu geri dönmüş ve 79 anket formu değişik nedenlerle analize dahil edilememiştir. Analiz

kapsamını oluşturan ve veri elde etmeye uygun 338 anket formu ile sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.

Anketler yoluyla toplanan veriler SPSS 11,5 istatistik paket programı ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların

turizm fuarlarına ilişkin algılama ölçeği ile ilgili olarak güvenilirlik analizi yapılmış, aritmetik ortalamalar ve

standart sapmalar değerlendirilmiştir.

Araştırma Verilerinin Analizi

Katılımcıların demografik profillerini belirlemeye yönelik sorulara verdikleri cevapların dağılımları Tablo

1’de verilmiştir. Tablo 1: Örneklemin Demografik Profili

Frekans (N) Yüzde (%)

Meslek

Kamu Sektörü ÇalışanıÖzel Sektör ÇalışanıSerbest MeslekÖzel GirişimDiğer 80116543949 23,7

34,3

16,0

11,5

14,5

Eğitim

LiseÜniversiteLisansüstüDiğer 102202331 30,2

59,8

9,8

0,3

Gelir

0-500 TL501-1.000 TL1.001-2.000 TL2.000 TL Üstü 2312314151 6,8

36,4

41,7

15,1

Medeni Durum

EvliBekar 157181 46,4

53,6

Çocuk Sahipliği

Yok1 Çocuk2 Çocuk3 ve Daha Fazla 197556224 58,3

16,3

18,3

7,1

Araştırma amaçları doğrultusunda sorulan demografik bilgilere ilişkin verilerin dağılımına bakıldığında,

araştırmaya katılanların %34’ünün özel sektör çalışanı, %24’ünün kamu sektörü çalışanı, %60’ının üniversite

mezunu, %42’sinin 1.001 TL ile 2.000 TL arası gelire sahip olduğu, %54’ünün bekar olduğu görülmektedir.

Yine katılımcıların %58’inin çocuk sahip olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların tatil

alışanlıklarına ilişkin sorulan sorulara verilen cevapların dağılımı Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2: Araştırmaya Katılanların Tatil Alışkanlıklarına İlişkin Cevapların Dağılımı

Frekans (N) Yüzde (%)

Düzenli Olarak Tatile Çıkar mısınız?

EvetHayır 189149 55,9

44,1

Ortalama Tatil Süreniz?

1 Haftadan Az1 Hafta1 Haftadan Fazla 82108148 24,3

32,0

43,8

Tatil Rezervasyonlarınızı Ne Şekilde Yaparsınız?

Seyahat AcentalarıİnternetFuarlarPlansızDiğer 135571211915 39,9

16,9

3,6

35,2

4,4

Tablo 2’de de görüldüğü gibi, araştırmaya katılanların % 56’sı düzenli olarak tatile çıktıklarını

belirtmişlerdir. Ortalama tatil sürelerine bakıldığında ise, araştırmaya katılanların % 44’ünün 1 haftadan

fazla, % 32’sinin 1 hafta, % 24’ünün ise, 1 haftadan az tatile çıktıkları görülmektedir. Tatil planlamasında

kullandıkları araçlar bakımından dağılım incelendiğinde ise, araştırmaya katılanların% 40’ının seyahat

acentalarını tercih ettikleri, bunun yanı sıra % 35’lik bir oranın tatillerine herhangi bir plan yapmadan

çıktıklarını belirtmişlerdir. İnternet aracıyla tatil organizasyonu yaptığını belirtenlerin oranı % 17 iken

fuarlarda yapılan rezervasyonlarla tatile çıkanların oranı araştırmaya katılanların sadece % 4’lik bir kısmını

oluşturmaktadır.

Araştırmaya katılanların araştırma alanına ilişkin verdikleri cevapların dağılımı Tablo 3’te görülmektedir.

Araştırmaya katılanların %50’si düzenli olarak turizm fuarlarına katıldıklarını belirtmişlerdir. Fuarlara ilişkin

duyumların ağırlıklı olarak internetten (%32,5) alınmasının yanı sıra gazetelerden (%27,5) ve tanıdıklardan

(% 19,8) alınan duyumlarla haberdar olunduğu belirlenmiştir. Cevaplayanlar, fuarlara ilişkin tanıtımların

yeterli (% 52,4) olduğunu düşünmektedirler. Fuar alanına ulaşım ile ilgili sorulan soruya verilen cevapların

dağılımları ilgi çekicidir. Katılanların % 66’sı ulaşım konusunda herhangi bir zorluk yaşamadıklarını

belirtmişlerdir.
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Tablo 3: Araştırma Alanına İlişkin Cevapların Dağılımı

Frekans (N) Yüzde (%)

Düzenli Olarak Turizm Fuarlarına Katılır mısınız?

EvetHayır 169169 50,0

50,0

Bu Fuarın Varlığını Nereden Haber Aldınız?

GazetelerdenTelevizyonlardanİnternettenTanıdıklarımdanDiğer 93491106719 27,5

14,5

32,5

19,8

5,6

Size Bu Tür Fuarlar Yeterince Tanıtılıyor mu?

EvetHayır 177161 52,4

47,6

Fuar Alanına Ulaşmakta Zorluk Yaşadınız mı?

EvetHayır 114224 33,7

66,3

Fuarlara Katılma Nedeniniz Nedir?

Hoş Vakit GeçirmekTatil Organizasyonu YapmakKatılımcı İşletmeleri TanımakKatılımcı Ülkeleri TanımakKatılımcı Bölge ve Şehirleri TanımakProfesyonel Nedenler 100625693081 29,6

18,3

16,6

2,7

8,9

24,0

Fuarlardan Hiç Tatil Rezervasyonu Yaptırdınız mı?

EvetHayır 115223 34,0

66,0

Yaptırdığınız Rezervasyonun Türü Nedir?

YurtiçiYurtdışıHem Yurtiçi Hem Yurtdışı 69838 60,0

7,0

33,0

Neden Fuarlardan Tatil Rezervasyonu Yaptırırsınız?

Daha Ekonomik Olduğu İçinDaha Çok Seçme Şansım Olduğu İçinDaha Kolay Olduğu İçinDiğer 5548111 47,8

41,7

9,6

0,9

Fuar Standlarından Beklentileriniz Nelerdir?

Görevlilerin İlgilenmesiDaha Uygun Tatil Olanaklarının SunulmasıBir Takım Özel Hediyelerin SunulmasıÖzel Gösteri ve AnimasyonlarYöresel Yiyecekler 12886495322 37,9

25,4

14,5

15,7

6,5

Bu Fuar Beklentilerinizi Karşıladı mı?

EvetHayır 27761 82,0

18,0

Tekrar Bu Tür Bir Fuara Katılmayı Düşünür müsünüz?

EvetHayır 31424 92,9

7,1

Tablo 3’te de görüldüğü gibi, cevaplayanların % 29,6’sı hoş vakit geçirmek, % 24’ü profesyonel nedenler ile

fuara katıldıklarını belirtirken, sadece % 18,3’ünün tatil rezervasyonu yamak amacıyla fuarlara katıldıklarını

belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanların % 34’ü daha önce fuarlardan rezervasyon yaptırdığını belirtirken, %

66’sı daha önce hiç fuarlardan tatil rezervasyonu yaptırmadığını belirtmiştir. Tatil rezervasyonu yaptıranların

%60’ının yurtiçi rezervasyon, % 7’sinin yurtdışı rezervasyon, % 33’ünün ise hem yurtiçi hem de yurtdışı

rezervasyon yaptırdığı belirlenmiştir. Cevaplayanlara fuarlardan neden tatil rezervasyonu yaptırdıklarına

ilişkin sorulan soruya verilen cevapların dağılımına göre, % 48’i daha ekonomik olduğu gerekçesiyle, %

42’si seçme şansının fazla olması nedeniyle, %10’u ise daha kolay olması nedeniyle rezervasyon yaptırdığını

bildirmiştir. Fuarlardan beklentileri sorulan katılımcıların, % 38’i görevlilerin kendileri ile daha çok

ilgilenmesini, % 25’i daha uygun tatil olanaklarının sunulmasını, % 16’sı özel gösteri ve animasyonların

sunulmasını beklediklerini belirtmişlerdir. Fuarın beklentilerini karşıladığını belirten katılımcıların oranı %

82 olarak hesaplanmıştır. Tekrar bu tür bir fuara katılmayı düşünür müsünüz şeklindeki soruya, araştırmaya

katılanların %93’ü evet cevabını vermişlerdir.
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Tablo 4: Ölçeğe İlişkin Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları

S.S. Soru

Silinirse

Cronbach

Alfa

Bu tür fuarlar turizm faaliyetleri ile ilgili bilgi edinmemi sağlamaktadır. 4,27 0,87 0,83

Fuarların sayılarının artması tatile çıkan kişi sayısını arttıracaktır. 3,74 0,86 0,83

Bu tür fuarlarda istenilen bütçeye göre tatil bulmak mümkündür. 3,69 0,98 0,83

Bu tür fuarlarda her tür beklentiye uygun tatil olanağı bulunabilir. 3,60 1,01 0,83

Fuar alanı yeterli genişliktedir. 4,00 1,03 0,83

Fuar alanında hiç zorluk çekmeden istediğim işletme, şehir, bölge ya da ülke standınıbuldum. 3,81 1,10 0,83

Bu fuarlardan tatil rezervasyonu yaptırmak çok ekonomik olmaktadır. 3,45 0,99 0,83

Bu gün fuarda çok eğlenceli vakit geçirdim/geçireceğime inanıyorum. 3,82 0,93 0,83

Fuarla ilgili görevlilere soru sorduğumda nazikçe cevapladılar. 3,69 1,14 0,83

Girişte hiç zorlanmadan kayıt işlemleri hallettim 4,11 0,97 0,84

Fuarla ilgili sorunlarımı görevliler tarafından çözümlendi. 3,73 1,06 0,83

Stantlardaki görevliler bana ve sorularıma ilgi gösterdi. 3,87 0,94 0,83

Fuarın çok kalabalık olduğuna inanıyorum. 3,60 1,11 0,84

Fuar alanının sıhhi açıdan temizliği görevlilerce yapılmaktadır. 3,76 0,99 0,83

Fuar’dan bir tatil rezervasyonu yaptırarak ayrılacağımı düşünüyorum. 3,46 1,19 0,84

Fuar alanına ulaşım ile ilgili yapılan düzenlemeleri yeterli buldum. 3,38 1,14 0,83

Fuar içindeki yönlendirme levhaları görülebilir yerlere asılmıştır 3,66 1,08 0,83

Fuar içindeki yönlendirme levhalarının ne anlama geldiğini rahatlıkla anlayabiliyorum. 4,07 0,89 0,83

Fuarlarda başka ülkelerden insanlarla karşılaştım ve tanışma fırsatı buldum 3,73 1,08 0,84

Başka ülkelere yönelik özellikle turistik faaliyetlerle ilgili yeterli düzeyde bilgialdığıma inanıyorum. 3,66 1,05 0,83

Fuar sayesinde ülkemizde hiç bilmediğim yöreler hakkında bilgi aldım. 3,94 1,07 0,84

Ortalama 3.76

Standart Sapma 0, 50752

Cronbach Alfa 0,8434

Ölçeğe ilişkin yorumlamaya geçmeden önce standart sapmaların durumu değerlendirildiğinde varyasyon

katsayısı hesaplanmalıdır. Buna göre; (SS/) * 100 formülüne göre; (0,50752/3,76)* 100= %13,49’dur. Buna

göre dağılımdaki değerler, %13,4’lük bir değişim göstermektedir.

21 maddeden oluşan ölçeğin genel ortalaması Tablo 4’te görüldüğü gibi 3,76 olarak hesaplanmıştır. Bu

durum ölçek maddelerine katılım düzeyinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Fuarlara katılmanın,

bilgi sağlama etkisine ilişkin verilen birinci ifadenin katılım düzeyi (=4,27) ölçeğin en yüksek katılımlı

maddesi olarak hesaplanmıştır. Kayıt işlemlerinin kolaylığına ilişkin onuncu madde (=4,11), yönlendirme

levhalarının anlamının anlaşılmasına ilişkin on sekizinci madde (=4,07) ölçeğin yüksek katılımlı ifadeleri

arasındadır. En düşük ortalamalı maddeler ise, fuar alanına ulaşım ile ilgili düzenlemelerin yeterli olduğuna

ilişkin madde onaltı (=3,38), fuardan yapılan rezervasyonların ekonomik olduğuna ilişkin madde yedi

(=3,45) ve fuardan rezervasyon yaptırıp ayrılma hedefine ilişkin madde onbeş (=3,46) olmuştur.

Faktör Analizine İlişkin Bulgular

Turizm fuarlarına katılanların fuarlara ilişkin algılamalarını ölçen değişkenler arasındaki ilişkileri

(korelasyonları) belirleyip bir dizi ortak boyutlar (faktörler) ortaya çıkarmak için Faktör Analizi yapılmıştır.

Temel bileşenler yöntemiyle ve Varimax döndürme metoduyla yapılan Faktör Analizi Tablo 5’te

görülmektedir. Faktör Analizi yaparken, önce analize sokulan değişkenlerin tamamı için hesaplanan Kaiser

Meyer-Olkin (KMO) değerine bakılır. KMO değeri örneklemin faktör analizi yapmaya yeterliliğini ölçmede

kullanılır ve bu değerin en az 0.50 olması gerekir (Hair, Anderson, Tahtam, Black, 1995). Aşağıdaki tabloda

da görüldüğü gibi 0.73 KMO değeri örneklem sayısının yeterli olduğunu göstermektedir. Faktör Analizi’ne

devam edebilmek için ayrıca faktör analizine sokulan değişkenler arasındaki korelasyonları veren genel

korelasyon matrisinin istatistiksel anlamlılık düzeyini gösteren Bartlett testinin (Bartlett Test of Sphericity)

sonucunun istatistiksel olarak anlamlı (significant) olması gerekir (Hair ve diğer., 1995). Yapılan Faktör

Analizi’nde Bartlett testi anlamlı çıkmıştır. Faktör Analizi sonucunda 7 faktör ortaya çıkmıştır ve bunlar

“Fuar İçi Düzenlemeler”(Faktör 1), “Fuar Tatil Olanakları” (Faktör2), “Düzenlemelerden Tatmin Olma”

(Faktör 3), “Fuar Görevlilerinin Tutumları” (Faktör 4), “Rezervasyonlar” (Faktör 5), “Mekansal

Düzenlemeler” (Faktör 6) ve “Kayıt İşlemi ve Bilgilendirme” (Faktör 7) olarak adlandırılmıştır. Bu 7 faktör

toplam 21 fuarların algılanmasına ilişkin değişkenlerin % 68,183’ünü açıklamaktadır.
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Tablo 5. Katılımcıların Turizm Fuarlarını Algılamalarına İlişkin Faktör Analizi (n=338)

Faktörler ve Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7

6. Fuar alanında hiç zorluk çekmeden

istediğim işletme, şehir, bölge ya da ülkestandını buldum. ,789

18. Fuar içindeki yönlendirme levhalarının neanlama geldiğini rahatlıkla anlayabiliyorum ,752

14. Fuar alanının sıhhi açıdan temizliğigörevlilerce yapılmaktadır. ,645

17. Fuar içindeki yönlendirme levhaları

görülebilir yerlere asılmıştır
,597

12. Standlardaki görevliler bana ve

sorularıma ilgi gösterdi
,575

21. Fuar sayesinde ülkemizde hiç bilmediğimyöreler hakkında bilgi aldım ,753

4. Bu tür fuarlarda her tür beklentiye uyguntatil olanağı bulunabilir. ,698

3. Bu tür fuarlarda istenilen bütçeye göre tatilbulmak mümkündür. ,591

2. Fuarların sayılarının artması tatile çıkankişi sayısını arttıracaktır. ,514

20. Başka ülkelere yönelik özellikle turistik

faaliyetlerle ilgili yeterli düzeyde bilgialdığıma inanıyorum. ,795

16. Fuar alanına ulaşım ile ilgili yapılandüzenlemeleri yeterli buldum. ,667

11. Fuarla ilgili sorunlarımı görevliler

tarafından çözümlendi.

,839

9. Fuarla ilgili görevlilere soru sorduğumda

nazikçe cevapladılar.

,602

8. Bu gün fuarda çok eğlenceli vakit

geçirdim/geçireceğime inanıyorum.

,463

15. Fuar’dan bir tatil rezervasyonu yaptırarakayrılacağımı düşünüyorum. ,776

7. Bu fuarlardan tatil rezervasyonu yaptırmakçok ekonomik olmaktadır. ,673

19. Fuarlarda başka ülkelerden insanlarlakarşılaştım ve tanışma fırsatı buldum ,774

13. Fuarın çok kalabalık olduğunainanıyorum. ,577

5. Fuar alanı yeterli genişliktedir. ,536

10. Girişte hiç zorlanmadan kayıt işlemleri

hallettim

,832

1. Bu tür fuarlar turizm faaliyetleri ile ilgilibilgi edinmemi sağlamaktadır ,458

Faktör Eigen Değerleri 14,147 11,537 8,979 8,950 8,727 7,976 7,867

Faktörlere Ait Açıklanan VaryansDeğerleri (%)
26,057 10,017 8,249 7,108 6,036 5,775 4,940

Toplam Varyans (%) 68,183

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of

Sampling Adequacy.)
0,739

Barlett Küresellik Testi (Bartlett's Test ofSphericity)
x22653,323 df 210

Notlar: Varimax Döndürmesiyle Temel Bileşenler Faktör Analizi (Principal components factor analysis with

varimax rotation).

Anlamları Karşılaştırma Analizleri

Katılımcıların fuarları algılamaları itibariyle medeni durum, fuarlara düzenli katılım, fuarlardan beklenti ve

tekrar katılım niyeti ile ilgili anlamlı bir farklılığın bulunup bulunmadığını belirlemek için bağımsız

örneklem t testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda Levene testi anlamlılık düzeyi, medeni durum,

(t=1,252; p<0,05), fuarlardan beklenti, (t=11,690; p<0,05) ve tekrar katılım (t=7,744; p<0,05) açısından
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anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 2. Faktör (Fuar Tatil Olanakları), (t= 0,493; p<0,05) ve 3. faktör

(Düzenlemelerden Tatmin Olma), (t= 0,316; p<0,05) açısından cinsiyetin anlamlı bir farklılık yaratmadığı

tespit edilmiştir.

Tablo 6: Medeni Durum, Fuarlara Düzenli Katılım, Fuardan Beklenti ve Tekrar Fuara Katılım

Değişkenleri Açısından Fuarlara İlişkin Algılamaya Yönelik Bağımsız Örneklem TTesti

Levene Testi t-testi

F p t sd P(2-Uç) Ort.

farkı

Medeni Durum Fuarlara İlişkinAlgılamaları Eşit Varyanslar 7,063 ,008 1,252 336 ,211 ,0692

EşitOlmayanVaryanslar 1,233 298,015 ,219 ,0692

Fuarlar a Katılım Fuarlara İlişkinAlgılamaları Eşit Varyanslar 1,270 2,61 2,885 336 ,018 ,1305

Eşit Olmayan

Varyanslar
2,885 331,244 ,018 ,1305

Beklent
i Fuarlara İlişkinAlgılamaları Eşit Varyanslar 88,866 ,000 11,690 336 ,000 ,7085

Eşit OlmayanVaryanslar
7,744 66,576 ,000 ,7085

Tekrar Katılım Fuarlara İlişkinAlgılamaları Eşit Varyanslar 7,887 ,005 1,804 336 0,72 ,1932

EşitOlmayanVaryanslar 1,239 24,469 ,227 ,1932

Meslek değişkeninin, kişilerin fuara ilişkin algılamaları ile ilgili olarak anlamlı bir farklılık yaratıp

yaratmadığını ölçmek için tek yönlü varyans (anova) analizi yapılmıştır. Buna göre (F=1,453, p<0,05)

mesleğin, kişilerin fuara düzenlemelerine ilişkin algılamaları açısından anlamlı bir farklılık yaratmadığı

bulunmuştur.

Eğitim durumu değişkeninin, fuara ilişkin algılamaları ile ilgili olarak anlamlı bir fark yaratıp yaratmadığını

ölçmek için yine tek yönlü varyans (anova) analizi yapılmıştır. Buna göre (F=11,180, p<0,05) eğitimin,

kişilerin fuara düzenlemelerine ilişkin algılamaları açısından anlamlı bir farklılık yarattığı tespit edilmiştir.

Tablo 7. Eğitim Değişkeni ve Kişilerin Fuara İlişkin Algılamaları Değişkenlerinin Tanımlayıcıları

N _X s.s.

Kişilerin Fuarlara İlişkinAlgılamaları Lise 102 3,9608 ,32341

Üniversite 202 3,6917 ,54886

Lisansüstü 34 3,6513 ,55752

Toplam 338 3,7688 ,50752

*Varyanslar homojendir.

Tablo 8: Eğitim Değişkeni ve Kişilerin Fuarlara İlişkin Algılamalarına İlişkin Varyans Analizi

Çizelgesi

VARYANSINKAYNAĞI KarelerTop. s.d. Kareler Ort. F p Anlamlı Fark

Kişilerin Fuarlaraİlişkin Algılamaları GruplarArası 5,431 2 2,716 11,180 ,000 Üniversite

> Lisansüstü

Gruplar İçi 81,371 335 ,243 Lise>Lisansüstü

Toplam 86,802 337 Lise

> Üniversite

* 0.05 düzeyinde anlamlı farklılık.

Eğitim durumu değişkeni ve kişilerin fuarlara ilişkin algılamaları ile ilgili olarak tespit edilen anlamlı

farklılığın, (sig. 0,000), kaynağını belirlemek için yapılan Scheffe ve Tukey testi sonucunda, kişilerin fuarlara

ilişkin algılamaları açısından üniversite mezunları ile lisansüstü mezunları arasında üniversite mezunları
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lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Aynı şekilde Lise ve Üniversite-Lisansüstü eğitim alanlar arasında, lise

mezunu olanlar lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Tablo 9. Tatil Seçim Aracı Değişkeni ve Kişilerin Fuarlara İlişkin Algılamalarına İlişkin Varyans

Analizi

VARYANSINKAYNAĞI KarelerTop. s.d. Kareler Ort. F p Anlamlı Fark

Kişilerin Fuarlaraİlişkin Algılamaları GruplarArası 8,309 4 2,077 8,813 ,000 Sey. Ac.

> İnternet

Gruplar İçi 78,493 333 ,236 İnternet

> Plansız

Toplam 86,802 337

* 0.05 düzeyinde anlamlı farklılık.

Tatile çıkarken tercih edilen yol değişkeni ve kişilerin fuarlara ilişkin algılamaları arasında anlamlı bir

farklılık (sig. 0,00) tespit edilmiştir. Farklılığın kaynağını tespit etmek için yapılan Scheffe ve Tukey testi

sonucunda, Seyahat acentalarını tercih edenler ile internet yoluyla tatile çıkanlar arasında, seyahat acentaları

lehine anlamlı bir şekilde farklı olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra interneti tercih edenlerle, plansız bir

şekilde tatile çıkanlar arasında, interneti tercih edenler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Tablo 10. Kontrol Değişkenleri ve Kişilerin Fuarları Algılamalarına İlişkin Korelasyon Bulguları

MESLEK EĞİTİM GELİR MEDENİDURUM FUAR

ALGILAMA

MESLEK Pearson Correlation 1

Sig. (2-tailed) .

N 338

EĞİTİM Pearson Correlation ,052 1

Sig. (2-tailed) ,340 .

N 338 338

GELİR Pearson Correlation -,117(*) ,295(**) 1

Sig. (2-tailed) ,031 ,000 .

N 338 338 338

MEDENİ
DURUM Pearson Correlation ,086 ,223(**) -,188(**) 1

Sig. (2-tailed) ,116 ,000 ,001 .

N 338 338 338 338

FUARALGILAMA Pearson Correlation ,079 -,223(**) ,121(*) -,068 1

Sig. (2-tailed) ,145 ,000 ,026 ,211 .

N 338 338 338 338 338

* 0,05 düzeyinde anlamlı korelasyon (2-tailed).

** 0,01 düzeyinde anlamlı korelasyon (2-tailed).

Korelasyon değişkenlerin birbirleri arasındaki ilişkiyi ölçmekte kullanılan bir analiz tekniğidir. Bu çerçevede

kişilerin fuarlara ilişkin algılamaları ile eğitim değişkeni arasında [FİA↔EGT (r=-.223**)] anlamlı ve

negatif yönlü bir ilişki var olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra kişilerin fuarlara ilişkin algılamaları ile

gelir değişkeni arasında [FİA↔GEL (r=-.121**)] anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu tespit

edilmiştir.

Tartışma ve Sonuç

Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında katılımcıların fuarlara ilişkin algılamalarında medeni durumun,

eğitim durumunun ve meslek değişkeninin farklılık yaratıp yaratmadığı incelenmiş ve buna göre medeni

durum ve eğitim durumunun anlamlı bir farklılık yarattığı tespit edilmiştir. Lisansüstü mezunlarının

üniversite mezunlarına göre fuarları bir pazarlama ve rezervasyon aracı olarak daha az tercih ettikleri, bunun

yerine daha çok seyahat acentaları ya da internet gibi aracıları kullandıkları söylenebilir. Ayrıca tatil

tercihlerini seyahat acentaları aracılığı ile yapan katılımcıların internet aracılığı ile yapan ya da plansız bir

şekilde tatile çıkanlara göre fuarları daha fazla tercih ettiği görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında bu

eğilimde olan kişilerin gerek seyahat acentaları rezervasyonlarında gerekse fuar katılımlarında yüz yüze

iletişimi tercih ettikleri ifade edilebilir.
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Katılımcılar; fuarlar aracılığıyla turizm faaliyetleri ve bilmedikleri yerler ile ilgili bilgi edinebildiklerini,

kayıt işlemlerini zorlanmadan yaptıklarını, fuar düzenlemelerinden genel olarak memnun olduklarını

belirtmişlerdir. Katılımcıların fuar organizasyonundan memnuniyet düzeyinin yüksek olması fuarlara katılım

oranına doğrudan bir etki kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılımcıların memnuniyet düzeyinin fuar

görevlilerinin davranışları ile de ilgili olduğu görülmektedir. Katılımcıların fuara hoş vakit geçirmek için ya

da profesyonel nedenlerle daha fazla katıldıkları görülmüştür. Ancak katılımcıların tatil fırsatlarını

değerlendirmek istemeleri diğer bir katılım nedeni olarak gösterilebilir. Fuarların katılımcıların beklentileri

ve tercihlerine uygun olan bir dağıtım kanalı haline gelmesi sağlanmalıdır.

Dünya genelinde fuarlar gün geçtikçe büyüyen bir pazarlama aracı olarak önem kazanmaktadır. Tüketicilere

ürün ve hizmetler hakkında birçok fırsat sunan bu pazarlama aracı, pazarlama iletişiminin önemli bir öğesi

durumuna gelmiştir. Aynı zamanda fuarlar tüketicilerin tercihlerine ve satın alma kararlarına doğrudan etki

etmekte ve bu avantajıyla işletmelere de fayda sağlamaktadır. İşletmeler bu avantajları değerlendirerek

fuarlardan daha fazla faydalanmalıdırlar. Ayrıca tüketici istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak

fuarlarda sunulmak üzere tüketicilere yönelik özel paketler hazırlamalıdırlar. Ürün ve hizmetlerin

pazarlanmasında her türlü bilgi ve teknoloji ürünlerini, görsel ve işitsel malzemeleri etkin bir şekilde

kullanmalıdırlar. Fuarlarda tüketici satın alma davranışına doğrudan etki faktörü olan stant görevlileri ve

diğer destek personellerinin seçiminde de oldukça dikkatli davranmaları gerekmektedir.

Bu çalışmada fuara ziyaretçi olarak iştirak eden katılımcıların bu fuarları turistik ihtiyaçları doğrultusunda ne

derece kullandığı ve bu fuarları gerek fuar organizasyonu gerekse bir alışveriş mekanı olarak nasıl

değerlendirdikleri tartışılmıştır. İleride yapılacak çalışmalarda işletmelerin fuarları bir pazarlama aracı olarak

ne ölçüde kullandığı ve bu yöndeki eğilimler, bunun yanında fuarların farklı pazarlama kanalları ile

kıyaslanması ve etkinliği incelenip, tartışılabilir. Böylece hem işletmelerin hem de tüketicilerin fuarların

temel fonksiyonları çerçevesinde fuarlardan yeterince faydalanması sağlanabilir.
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ALTIN ÇÖPE DÜŞSE DEĞERİNİ KAYBEDER Mİ,

TENEKEYİ PARLATSAN ÇEYREK ALTIN EDER Mİ?

ALGILANAN DEĞER ÖLÇEKLERİ,

ALTIN MI-TENEKE Mİ?

GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK TARTIŞMASI
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Mersin Üniversitesi T.İ.O.Y.O.

Nihat
ÇEŞMECİ
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Özet

Bu çalışmanın temel amacı, literatürde yaygın atıf alan üç “algılanan değer” ölçeğini güvenilirlik ve

geçerlilik açısından karşılaştırmalı olarak incelemektir. Turizm ürünü tüketicilerine uygun olarak, Petrick

tarafından geliştirilen (2002) SERV-PERVAL ölçeği, Sanchez vd. tarafından geliştirilen (2006) GLOVAL

ölçeği ve Sanchez-Fernandez vd. tarafından geliştirilen (2009) CVS ölçeği ele alınmıştır. GLOVAL ve

CVS’de, önerilen ölçeklerin incelenen “algılanan değer” yapısını açıklama gücünün net bir şekilde

belirtilmemiş olması bir sorundur. Bunun dışında bu ölçeklerde tekrarlanabilirliği sağlama açısında yetersiz

raporlama diğer bir sorun alanıdır. SERV-PERVAL ölçeğinin turizmde algılanan değer çalışmaları için iyi

bir başlangıç noktası olduğu değerlendirilmektedir.Bu çalışma; araştırmalarında daha önce geliştirilmiş

ölçekleri uyarlayarak kullanacak araştırmacılar için ölçek seçiminin nasıl yapılabileceği konusunda da yol

gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Tüketici değer algısı, ölçek seçimi, geçerlilik, güvenilirlik

Giriş

Kotler (1972), çok bilinen "A Generic Concept of Marketing" adlı çalışmasında, “mantıklı bir şekilde

değerler oluşturarak ve bu değerleri sunarak, bağımsız bireylerde arzu edilen tepkiler yaratabilmenin

pazarlamanın temel ilgi alanını oluşturduğunu (s.49)” ifade etmektedir. “Pazarlamacı, pazara değer

sunarak, oradan değer elde etmeye çalışmaktadır” (Kotler, 1972:49). Bu karşılıklı değer yaratım süreci,

turizm işletmelerinin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamalarında kritik bir belirleyicidir. Turizm

işletmelerinin müşterileri için yaratmaya çalıştığı değerin nasıl algılandığını belirleyebilmesi, yönetsel

fonksiyonlar açısından yol göstericidir. Bunun için müşterinin algıladığı değerin doğru biçimde ölçülmesi

gerekir. Nitekim araştırmacılar da çeşitli “algılanan değer” ölçekleri yoluyla tüketicinin algıladığı değerin

yapısını ve düzeyini saptama ve işletmelere yol gösterme çabasındadır. Ancak, şüphesiz geçerli ve güvenilir

araştırma bulgularına ulaşabilmenin ön koşulu, geçerli ve güvenilir ölçeklerle veri toplamaktır. Bu

saptamadan hareketle bu araştırmanın temel yönlendirici sorusu ortaya çıkmaktadır.

Bu çalışmanın temel yönlendirici sorusu: Algılanan değer ölçekleri geçerlilik ve güvenilirlik açısından hangi

niteliktedir? Bu sorudan hareketle bu çalışmanın amacı, literatürde yaygın atıf alan algılanan değer

ölçeklerini güvenilirlik ve geçerlilik açısından incelemektir. Araştırmacılar çalışmalarında istatistiksel veriler

yardımıyla belirli düzeyde ölçeklerinin güvenilirliğini ispat çabasına girmektedirler. Ancak geçerlilik

tartışması sadece sayılarla ispatı mümkün olmayan bir nitelik taşıdığından orijinaldir ve dahası, bu

tartışmayı farklı değer algılama ölçekleri üzerinde karşılaştırmalı yapan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bunun

yanı sıra, ağırlıklı olarak hizmet işletmeleri olan turizm işletmeleri açısından farklılık arz eden hizmet

değerinin algılanması çok daha kritik ve tartışmalı bir konudur. Bu konuda bazı saptamalarda bulunmanın,

konuya yeni bir bakış açısı kazandıracağına inanılmaktadır.

Bu çalışmanın iki ayrı düzlemde katkı yapması beklenmektedir. İlk ve asıl katkı; algılanan değer kavramını

daha önce geliştirilmiş ölçekleri uyarlama yoluyla çalışacak araştırmacıların ölçek seçimlerinde olabilir.

Bunun dışında, değer algısı için yeni ölçek geliştirme çabasına girişecek araştırmacılar da yapılan geçerlilik
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ve güvenilirlik argümanlarından fayda sağlayabilirler. İkinci katkı turizm sektöründeki pratisyenlere yönelik

olabilir. Pratisyenler burada yürütülen tartışmalardan hareketle müşterilerinden topladıkları verinin niteliğini

farklı bir bakışla değerlendirebilirler.

Pazarlama alanında iki temel değerden söz edilebilir: tüketiciye sunulan (tüketicinin algıladığı değer) ve

işletmenin karşılığında elde ettiği değer (customer lifetime value / yaşam boyu müşteri değeri) (Ulaga,

2001:316; Smith ve Colgate, 2007:7). Bu çalışmada “tüketicinin algıladığı değer” tartışmalara konu

edilmektedir ve işletme açısından müşteri değeri” çalışma kapsamının dışındadır. Bu çalışmada, “algılanan

değer” yapısının literatürdeki mevcut kavramsal tanımlarından hareketle operasyonel tanımların geçerliliği ve

güvenilirliği değerlendirilmektedir. Ancak kavramsal tanımların geçerlilik ve güvenilirliklerine ilişkin bir

tartışma araştırmanın kapsamı dışındadır. Çalışmada “algılanan değer” için önerilen çok boyutlu ölçekler

dikkate alınmakta ve tek boyutlu ölçekler kapsam dışı bırakılmaktadır. Dolayısıyla tek ve çok boyutlu

ölçekler arasında bir karşılaştırma yapılmamıştır.

Literatür Taraması

Algılanan değer kavramının operasyonel tanımlarının geçerlilik ve güvenilirliklerini tartışabilmenin ilk adımı

kavramsal tanımlara aşina olmaktır. Aşağıda algılanan değer için literatürde yer alan kavramsal tanımlar

derlenmiştir.

Değer; müşterinin ne verdiği ve karşılığında ne edindiği algılaması doğrultusunda ürünün bütünsel faydasına

yönelik yaptığı topyekün değerlendirmedir (Zeithaml,1988:14).Değer algısı; alıcının edindiği kalite ve faydalarla buna karşılık ödediği bedelin kıyaslamasıdır (Monroe,

1990:46).

Müşteri değeri; ilgili ürünün göreli fiyatı ile kıyaslanan algılanan kalitesidir (Gale,1994:14).

Müşteri değeri; müşterilerin bir ürünü almak veya kullanmak ile edineceklerine inandıkları veya edinmek

istedikleridir (Woodruff,1997:140).

Değer; kalitenin fiyata oranıdır (Lichtenstein vd.,1990:54).

Algılanan değer; kalite ve fedakarlık algılamaları arasındaki bilişsel takastır (Dodds vd.,1991:308).

Algılanan değer; algılanan yararların algılanan fiyata oranına eşittir (Liljander ve Strandvik,1993:14).Müşteri değeri; etkileşimli, göreceli tercih tecrübesidir (Holbrook,1996:138).Müşteri için değer; müşterinin yapacağı fedakarlıkların azaltılması, sağlayacağı yararların var olması,

hesaplanmış bir yarar-ödün kombinasyonunun olması, veya bunların hepsinin ya da bunlardan birinin

birikimi ve zaman içinde ortaya çıkmasıyla, müşterinin, işletmenin sunduklarına yönelik talep oluşturan

kişisel avantaj algılamasıdır (Woodall,2003:21).

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılabileceği gibi “değer” tüketicinin edinim ve bedel algılamaları

doğrultusunda şekillenen bir değişkendir. Edinim boyutu genel olarak kalite ile ilişkilendirilirken, bedel

boyutu genel olarak fiyat ile ilişkilendirilmektedir. “Algılanan kalite”nin tüketim öncesi beklentilerle

algılanan performansın kıyaslaması olduğu (Zeithaml, 1988) düşünülürse, değer algısı kavramından

bahsedebilmek için ürün performansının deneyimlenmiş olması gerektiği anlaşılır. Bu saptamadan hareketle;

kalite boyutunu bir bileşen olarak içeren “değer algısının”, modellemede “tüketim sonrası” (post

consumption) bir değişken olarak yer alması gerektiği çıkarımı yapılabilir.

Kavram; kavramsal düzeyden, operasyonel düzeye getirilmeden önce, fonksiyonel veya matematiksel ifade

düzeyine belirtilmesi ölçme sonrası değerlendirme ön kabullerinin baştan saptanması ve böylece ölçek

tasarımının uygun yapılması için önemlidir. Bu bağlamda Cronin vd’nin hizmetin algılanan değerine ilişkin

önerdikleri (1997:376) ve aşağıda belirtilen fonksiyonel yapı açıklayıcıdır:

HAD5 = : (HAK6,HAB7)

Değere ilişkin olarak belirtilen yukarıdaki fonksiyonel eşitlikte genel anlamda uzlaşı sağlanmış olmasına

rağmen, fonksiyonun nasıl işletileceğine dair net bir bulgu yoktur. Cronin vd.’nin yaptıkları literatür

taramasına göre; test edilmediği halde yaygın kabul gören karar alma modelinde; hizmetin değeri, hizmetin

kalitesinin hizmet bedeline bölünmesi ile bulunmaktadır (1997:376). Bu formülasyon şu şekilde

gösterilmektedir:

5
HAD= Hizmetin algılanan değeri

6HAK = Hizmetin algılanan kalitesi

7HAB = Hizmetin algılanan bedeli
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HAD = HAK / HAB veya HAD = HAK x 1 / HAB

Benzer bir kıyaslama yaklaşımında bulunan Monroe; algılanan değer formülasyonunun, müşterilerin ürünü

satın alma yolu ile edindikleri fayda ile bu edinim için vazgeçtikleri veya yaptıkları fedakârlık (diğer bir ifade

ile ödedikleri bedel) arasındaki kıyaslama doğrultusunda yapılabileceğini önermektedir (1990). Buna göre:

Algılanan Değer = Algılanan Fayda / Algılanan Bedel

Cronin vd. kıyaslamaya dayalı bu formülasyonun yerine, literatürden de (Drew ve Bolton, 1987; Heskett vd.,

1990; Zeithaml,1988; Lynch, 1985) destek alarak alternatif bir formülasyonun daha uygun olduğuna vurgu

yapmaktadırlar. Bu formülasyonda da “değer”, diğer formülasyonda olduğu gibi; vazgeçilenler ve edinilenler

bileşenleri arasındaki ilişki olarak değerlendirilmektedir. İki formülasyon arasındaki fark; ikinci modelde

vazgeçilen ve edinilen değiş tokuşunun çarpma yöntemi ile değil, çıkartma yöntemi ile hesaplanmasıdır. Bu

alternatif model aşağıdaki biçimde gösterilebilir (Cronin vd, 1997: 377):

HAD =HAK – HAB

Bu noktada; hangi modelin müşterilerin “değer” tayinini doğru belirlediği sorusu ortaya çıkmaktadır. Cronin

vd. (1997), müşterilerin “değer” yargısında bulunurken, karmaşık içice süreçlerden çok, basit daha tanıdık

süreçleri yani, ikinci modele uyan davranışları tercih ettiklerini söylemektedirler.

Değer literatüründeki formülasyon çabaları bunlarla sınırlı değildir. Formülasyonlarda önemli bir ayrım

noktasını yaratan diğer bir unsur, tüketicinin algıladığı değerin edinim değeri (acquisition value) ve işlem

değeri (transaction value) olarak ayrışmasıdır. Edinim değeri; edinimi düşünülen bir ürünün sağlayacağı

faydalar ile bu edinim için ödenmesi gereken parasal bedel sebebiyle yapılacak fedakarlık arasındaki bilişsel

kıyaslamadır (Monroe, 1990: 73). Burada dikkat çekici olan, edinim değerinin tüketim öncesi (pre

consumption) sürece ilişkin olmasıdır8. Ürünün algılanan yararı (perceived benefit), alıcının bu alım için

ödemeyi göze aldığı maksimum fiyata göre algıladığı faydaya eşittir. Bir ürünün edinim değeri, bu

maksimum fiyata göre algılanan fayda ile gerçek satış fiyatı arasındaki kıyaslamadır. Dolayısıyla eğer ölçüm

tüketim öncesi yapılıyorsa, formülasyon gerçek ve maksimum fiyat üzerinden yapılmaktadır (Monroe, 1990:

74):

Edinim Değeri = Maksimum Fiyat – Gerçek Fiyat

Yine tüketim öncesi sürece dahil olan “İşlem Değeri”, alıcının referans fiyat ile gerçek fiyatı karşılaştırması

sonucu elde edilmektedir:

İşlem Değeri = Referans Fiyat – Gerçek Fiyat

Eğer gerçek fiyat alıcının referans fiyatından düşükse işlem değeri pozitif, eğer eşitse sıfır, yüksek ise

negatiftir. Bu sebeple algılanan değer, edinim değeri ile işlem değerinin ağırlıklı toplamından oluşur

(Monroe, 1990):

Algılanan Değer = v1 (Edinim Değeri) + v2 (İşlem Değeri), yani;

Algılanan Değer = v1 (Maksimum Fiyat – Gerçek Fiyat) + v2 (Referans Fiyat – Gerçek Fiyat)

v1 ve v2, alıcının bu iki ilişkiye yükledikleri sübjektifağırlıktır.

Özetle; tüketici değer algısı edinimler ve bedeller bileşenlerinin bir fonksiyonu olarak

kavramsallaştırılmaktadır. Kavramsal tanım düzeyinde edinim ve bedel bileşenlerinin kapsamları

farklılaşabilmektedir. Edinim için; kalite, fayda gibi boyutlar değerlendirilirken, bedel için; fiyat, fedakârlık

gibi boyutlar dikkate alınabilmektedir (Woodruff, 1997, p.141). Edinim ve bedel bileşenlerine yönelik elde

edilen verilerin analiz sürecinde nasıl değerlendirileceğine ilişkin farklı formülasyon önerileri vardır. Verinin

tüketim öncesinde ya da sonrasında toplanması, bütünleşik olarak hem kavramsal tanımı, hem bileşenlerin

formüle edilişini hem de bedel ve değer bileşenlerinin dikkate alınacak kapsamını etkileyebilmektedir.

Dolayısıyla edinim- bedel kıyaslamasını temel alan değer algısı ölçeklerinde tüm bunların dikkate alınması

gerekmektedir.

8 Oysa yukarıda açıklanan Cronin vd.’nin formülasyonlarında, tüketicinin ürün deneyimini yaşamış olduğu kabulü göze çarpmaktadır.

Yani Cronin vd.’nin formülasyonları tüketim sonrası (post-consumption) sürece uygun gözükmektedir.
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Edinim - bedel yaklaşımının dışında algılanan değer literatüründe sıkça atıfalan diğer bir yaklaşım Holbrook

(1996) tarafından önerilmiştir. Holbrook’a göre müşteri değeri; etkileşimli, göreceli tercih tecrübesidir

(1996:138). Morris Holbrook’a göre, algılanan değer sekiz temel boyuttan oluşmaktadır (Tablo 1).

Tablo 1. Müşteri Değeri Tipolojisi (Kaynak: Holbrook, 1996:139).

Dışsal İçsel

Bireyinkendisi odaklı Çabaya dayalı Etkinlik (çıktı/girdi, uygunluk) Oyun (Eğlence)

Tepkisel Mükemmeliyet (Kalite) Estetik (Güzellik)

Diğerleriodaklı Çabaya dayalı Statü (Başarı, Etki) Etik (Erdem, Adalet, Ahlak)

Tepkisel İtibar (Ün, Sahip olma) Ruhanilik (İnanç, Kutsallık)

Tablo 1’de yer alan değer boyutları temel olarak üç farklı kritere göre sınıflandırılmıştır:

Bireyin kendisine yönelik boyutlar/Başkalarına yönelik boyutlar

Dışsal boyutlar/İçsel Boyutlar (Bilişsel/Duyuşsal)

Çabaya dayalı boyutlar/Tepkisel boyutlar

Holbrook’un, tanımında ve tipoloji tablosunda yer alan yaklaşım aşağıda sıralanan özellikleri ortaya

çıkarmaktadır (1998: 6-9):

Değer etkileşime dayanmaktadır - Bu etkileşim bir nesne (ürün/hizmet) ile bir özne (müşteri) arasında ortaya

çıkmaktadır.

Değer görecelidir: (a) Karşılaştırmaya dayalıdır (b) Kişiseldir (c) Durumsaldır

Değer tercihe dayalıdır – Tercihe dayalı bir değerlendirme yargısı gerektirmektedir.

Değer tecrübeye dayalıdır – Değerlendirilen şeyle ilgili yaşanan bütün tecrübeler değeri etkilemektedir.

Holbrook’un (1998) kavramsallaştırmasını benimseyecek araştırmacıların operasyonelleştirme sürecinin

işleyişini daha farklı açıklamaları gerektiği açıktır. Aşağıda her iki yaklaşımı da dikkate alan farklı ölçekler

karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.

Yöntem

Literatürün özetlenen kapsamından da anlaşıldığı gibi, operasyonel tanım sadece bir kavramın ölçeğinden

ibaret değildir. İfadelerin sürecin hangi aşamasını niteleyeceğinden, kavramsal tanımın dikte ettiği kapsama

ve dahası verilerin değerlendirmesine yön veren formülasyonun uygunluğuna kadar pek çok farklı unsuru

içermektedir. Üstelik güvenirliğin ön koşulu da geçerliliktir. Bu çalışmada turizm ürünü tüketicilerine uygun

olarak, Petrick tarafından geliştirilen (2002) SERV-PERVAL ölçeği, Sanchez vd. tarafından geliştirilen

(2006) GLOVAL ölçeği ve Sanchez-Fernandez vd. tarafından geliştirilen (2009) CVS ölçeği örnek olarak

incelenecek ve geçerlilik ve güvenilirlik açısından değerlendirilecektir.

Güvenilirlik tartışmasında dikkate alınacak kriterler; madde sayısı, açıklanan varyans, Cronbach Alpha

değeri, dikkate alınan boyutlar ve kapsamları, madde toplam test korelasyonları, test tekrar test

korelasyonları, tekrarlanabilir raporlamadır.

Geçerlilik bağlamında dikkate alınacak kriterler; dikkate alınan kavramsal tanımla uyum, ölçek geliştirme

süreci ön aşamaları, örneklem niteliği, veri toplama zamanı, veri toplama yöntemi, tepki kurulumunun

engellemesi, yapılandırılmış tepkilerin engellenmesi, maddelerin ifade yapıları, maddelerin aynı

anlaşılabilirliği, tepki kategorilerine verilen yanıtlardan geçerli bilgiyi yakalayabilme yetisidir.

Bulgular ve Tartışma

Çalışmada örneklenen üç örnek karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ölçeklere yönelik karşılaştırma tablosu

Tablo 2’de belirtilmektedir. Karşılaştırmalı tablonun ardından her bir ölçek için kendi içinde tartışmanın

yapıldığı bölüm yer almaktadır.
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Tablo 2. Ölçek Karşılaştırma tablosu

SERV-PERVAL

Petrick, 2002

GLOVAL

Sanchez vd., 2006

CVS

Sanchez-Fernandez vd. 2009

Hizmetin algılanan değeri ölçümü için "Satın almadan kaynaklı" bütünsel Hizmetin algılanan değeri ölçümü

Amaç çok boyutlu ölçek geliştirmek değer algısı ölçeği geliştirmek için çok boyutlu ölçek geliştirmek

Kavramsal

çerçeve Zeithaml (1988)  Hobrook (1996)

Değere dair alt

1)Kalite, 2)Duygusal tepki, 3)Maddi

fiyat, 4)Davranışsal fiyat, 5)Temsil

1)Etkinlik, 2)Kalite, 3)Sosyal

değer, 4)Eğlence, 5)Estetik,

boyutlar (reputation) 1)Fonksiyonel 2)Duygusal 3)Sosyal 6)Ruhani değer

Alt boyutların

kavramsal

çerçevesi Her bir boyut için belirtilmiş Her bir boyut için belirtilmiş Her bir boyut için belirtilmiş

Veri toplama

formundaki diğer

1)Algılanan bütünsel değer (tek madde)

2)Bütünsel memnuniyet (tek madde)

1)Acentadan memnuniyet

2)Acentaya sadakat

3)Turdan memnuniyet (ifadeler ve

ifadeler 10 kategorili ölçek (aşırı kötü-aşırı iyi) madde sayıları belirtilmemiş) Başka ifade belirtilmemiştir.

Madde havuzu

kaynağı Literatürdeki mevcut ölçekler Odak grup + literatür Literatür

İlk havuz

büyüklüğü 52 madde 40 madde 

Ölçek son hali

madde sayısı 25 madde 24 madde 24 madde

Ölçek tipi  Likert Likert

Tepki kategorileri 1-Kesinlikle yanlış 5-Kesinlikle doğru 1- Karşıyım 5- Katılıyorum

1-Şiddetle karşıyım 5-Şiddetle

katılıyorum

Araştırma

deseninin

raporlanması Tekrarlanabilirliğe uygun Uygun raporlanmamış Tekrarlanabilirliğe uygun değil

Ön test 1 Uzman paneli (8 Ph.D.) Uygulanmamış Uygulanmamış

Ön test 2 278 üniversite öğrencisi Uygulanmamış Uygulanmamış

İlk Test 394 kruvaziyer yolcusu 402 306 vejetaryen restoran müşterisi

Tekrar test 398 kruvaziyer yolcusu Uygulanmamış Uygulanmamış

Örneklem

büyüklüğü 278+394+398=1070 402 306

Örneklem tekniği Convenience Quota (her bir şehir)

Stratified (yaşa göre) Convenience

Katılımcı

betimlemesi Gerekçelendirilerek açıklanmış Açıklayıcı değil Betimlenmiş

Örnek ürün Fast food restoran(ön test)

Kruvaziyer seyahati(test&tekrar test) Seyahat acentası Vejetaryen restoran

Geçerlilik

Content val. 8 Ph.D. (52 madde 25'e inmiş) Teorik gözden geçirme

External val.

(generalizeability)

Farklı 2 grup kruvaziyer yolcularından

3 hafta arayla toplanan veri

karşılaştırması

Convergent val.

t-tests for all paths significant at p <

0,01 level

Yazarların açıklaması: Faktör yükü

0,5'den yüksek maddeler için

mevcuttur

t-tests for all paths significant at

p < 0,01 level

Criterion val

(predictive val)

(Five factors→overall PV) Reg.

Results all sig. p < 0,01 and total

variance explained 63.5%

Discriminant val. Bkz. s.131, Tablo 5 Bkz. s.405, Tablo 9

Bahsedilmiş ama test sonuçları

verilmemiş

Güvenilirlik

Testler 3 farklı örneklem grubu

üzerinden karşılaştırmalı sınanmıştır

Internal rel. RMSR < 0,10 veya CFI&NFI > 0,90

RMSR < 0,10 veya CFI&NNFI>

0,90

Composite rel. Beş faktörün coefficient alpha > 0,70

Tüm faktörlerin coefficientalpha >

0,70

Altı faktörün coefficientalpha >

0,70

Not: Tablodaki boş kutucuklar makalelerde bu konuda bir bahis olmadığı anlamına gelmektedir.

 

236



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

Örnek Ölçek 1: SERV-PERVAL

Petrick (2002) tarafından geliştirilen SERV-PERVAL ölçeği, Zeithaml’ın (1988) kavramsal yaklaşımını

dikkate almaktadır. Tek boyutlu ölçeklerin geçerlilik açısından yetersiz olduğu argümanından hareket eden

Petrick çok boyutlu bir ölçek önermektedir. Makalesinde ölçek geliştirme sürecinin tüm detaylarını

tekrarlanabilirliğe uygun bir raporlamayla sunan Petrick, ölçek geliştirme sürecinin bütününde geçerliliği

sağlayacak hassasiyeti göstermiştir. Örneğin;

(1)maddelerin kavramsal tanım ve boyut tanımlarıyla uzman akademisyenlere sunulması,

(2)ön test ve asıl testlerin farklı ürün gruplarına uygulanarak sayısal referansların her koşulda anlamlı

olduğunun ispatı,

(3)ön testte yer alan restoran müşterisi katılımcılardan edinilen verinin geçerliliği açısından anılan restoranda

en son ne zaman yemek yediklerinin sorgulanması ve son bir ay içinde olmadığı belirtilen katılımcıların

dışarıda bırakılması.

Petrick’in ölçeğinde vurgulanması gereken diğer bir unsur, “değer algısı”na yönelik bütünsel tek bir ifadenin

formda yer almasıdır. Bu sayede geçerlilik ve güvenilirlik argümanlarını destekleyebilecek ilave testler

yapılabilmiştir. Bununla birlikte algılanan değerin alt boyutlarına ait ifadelerin tepki kategorileri “1-kesinlikle

yanlış, 5-kesinlikle doğru” iken, bütünsel değer algısına ilişkin tek ifadenin farklı tepki kategorileri içeren

(çok iyi değer-çok kötü değer) 10 dereceli ölçek olarak ifade edilmesinin nedeni açıklanmamıştır.

Ölçek güvenirliğini sağlamanın yollarından biri, iç tutarlılığın oluşturulması ile mümkündür. İç tutarlılık,

ölçekteki münferit maddelerin genele olan korelasyonunun (madde-toplam korelasyonu) 0,50’yi aşması ile

sağlanabilir ve bununla birlikte, maddeler arası korelasyonun da 0,30’u geçmesi durumunda iç tutarlılığın

sağlandığından söz edilebilir (Hair v.d., 2010: 125). SERV-PERVAL ölçeğinde sadece bütünsel değer

algılamayı ölçen ifade ile beş farklı boyutun arasındaki korelasyonlar verilmiştir (Petrick, 2002:130). Bu

korelasyonlar arasında 0,50 sınırını aşamayan sadece “davranışsal fiyat” boyutu ile ilgili korelasyonlarıdır.

Birinci örneklemde korelasyon 0,46 iken, ikinci örneklemde 0,41’dir (bkz. Tablo 2).

Ölçek güvenirliğini sağlamanın yollarından bir diğeri de, test-tekrar test yöntemidir. Bu yöntemin

uygulanmasıyla, farklı zaman aralıklarında alınacak sonuçların tutarlılıkları tespit edilmeye çalışılır (Hair vd.,

2010: 125). Ele alınan üç ölçek geliştirme çalışmasından sadece SERV-PERVAL’de test-tekrar test yapıldığı

görülmekte olup (Tablo 2), diğer iki çalışmadaki bu eksikliğin, güvenirliklerini zedelediği söylenebilir. Yapı

güvenirliği (composite reliability) ve açıklanan varyans (average variance extacted) değerlerine bakıldığında

ise (Tablo 2), SERV-PERVAL ölçeğinde oldukça yüksek değerler göze çarpmaktadır. AVE değerinin

0,5’den yüksek olması ideal olarak kabul edilen ölçü olduğuna göre (Hair vd., 2010: 709), bu ölçekte

boyutların içindeki ifadelerin açıkladığı varyansta fazla hata payı bulunmadığı söylenebilir.

Örnek Ölçek 2: GLOVAL

Zeithaml’ın (1988) ekonomik faydaya odaklı geleneksel algılanan değer yaklaşımını duyguların etkisini göz

ardı ettiği gerekçesiyle eleştiren Sanchez vd. (2006)., sadece bedel/edinim algısına dayalı tek boyutlu bilişsel

yapı yerine, değerin hem bilişsel hem de duyuşsal yapısını yansıtan çok boyutlu ölçme yaklaşımının önemine

vurgu yapmaktadırlar. Değerin hem satın alınan turizm ürününden, hem de alım yapılan acentadan bütünsel

olarak kaynaklandığı argümanından hareketle, bilişsel ve doyuşsal boyutları birlikte içeren ve dahası hem

acentayı ve personelini, hem de turizm paketini birlikte içeren kapsayıcı bir ölçek geliştirmeyi

amaçlamışlardır. Bu amaç doğrultusunda; değerin (1)fonksiyonel, (2)duygusal ve (3)sosyal boyutlarını

dikkate almışlardır. (1)Fonksiyonel boyut kapsamında: (1.1)seyahat acentasının fiziksel nitelikleri,

(1.2)acenta personelinin profesyonelliği, (1.3)turizm paketinin kalitesi, (1.4)paketin fiyatı incelenmiştir.

(2)Duygusal boyut kapsamında: (2.1)Seyahat acentasının yarattığı duygular, (2.2)acenta personelinin

yarattığı duygular, (2.3)turizm paketinden kaynaklı duygular incelenmiştir. (3)Sosyal boyut kapsamında:

(3.1)seyahat acentası ve (3.2)turizm paketi incelenmiştir. Başlangıçta madde havuzunda 40 madde vardır ve

ölçeğin son halinde madde sayısı 24’e düşmüştür. Başlangıç aşamasında 2 odak grup çalışması yapıldığı

belirtilmesine rağmen, odak grup soruları ve edinilen cevaplar açıklanmamıştır. Ön test yapılmamış, asıl test

katılımcılarıyla ilgili olarak sadece verinin toplandığı şehirler ve yaş grubunun 18’den büyük olduğu

belirtilmiş ancak, veri toplama zamanı, katılımcıların bir acenta müşterisi oldukları, turizm paketi satın

aldıkları gibi katılımcı uygunluğunu teyit edici bilgiler sunulmamıştır. 3 ayrı şehirden veri toplandığı halde

test-tekrar-test yapılmamıştır. Bu durum ölçeğin güvenirliğini zedelese de, yapı güvenirliği skorlarına

bakıldığında (Tablo 2.), değerlerin oldukça yüksek olduğu görülmektedir.
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Ölçek ifade yapılarında kullanılan pek çok “ve” bağlacı bulunmaktadır. Örneğin: “Onlar yeni unsurlar ve

eğilimler hakkında güncel bilgiye sahip ve iyi birer profesyoneller” ifadesinde olduğu gibi anlamı sorunlu

ölçek ifadeleri mevcuttur. CFA sonucunda yapılan madde elemeleri, belirli bir tutarlılık çerçevesinde

açıklanmamıştır.

Discriminant validity tablosunda (Tablo 9. s.405) yer alan faktörler arası korelasyonlardan bazılarının çok

düşük (örneğin, 0,16) bazılarının çok yüksek (örneğin, 0,88) bulunması tartışılmamıştır (uygun bulgu ve

raporlama örneği için bkz. Petrick, 2002, s.131). Korelasyon tablosundan (tablo 10, s.405) anlaşıldığı üzere

ölçekte yer alan (1) Acentadan memnuniyet (2)Acentaya sadakat (3)Turdan memnuniyet değişkenlerinin

ifadeleri açıklanmamıştır. Ayrıca yine aynı tabloda anlamlılık düzeyi 0,01 olmasına rağmen bazı korelasyon

değerlerinin aşırı düşük (örn.0,136) olması üzerinde tartışılmamıştır.

Örnek Ölçek 3: CVS

Sanchez-Fernandez vd. (2009) tarafından geliştirilen CVS (Customer Value in Services) ölçeği, Holbrook’un

(1996) müşteri değeri yaklaşımını dikkate almaktadır. Sanchez-Fernandez vd. (2009); Zeithaml’ın edinim ve

bedeller arasındaki karşılaştırmayı temel alan bilişsel yaklaşımının (1988), tüketim deneyiminin “çok

boyutlu” yapısını görmezden geldiğini iddia etmektedir. Sanchez-Fernandez vd.’nin bu iddiası çok geçerli

gözükmemektedir. Çünkü Zeithaml’ın karşılaştırmaya dayalı modeli de en az iki temel boyut (1-edinim, 2

bedel) içermektedir. Bunun ötesinde Zeithaml’ın edinim ve değer boyutlarının kapsamı konusunda net bir

uzlaşı olmamakla birlikte, duygusal veya duyuşsal unsurların modeldeki ağırlığının Holbrook kadar belirgin

olmadığı açıktır. Bu çerçeveden bakıldığında Holbrook’un önerdiği boyut çeşitliliğinin algılanan değer

yapısını daha iyi açıklaması beklenebilir. Bu amaçla ölçeğe konulan alt boyutların algılanan değer yapısının

bütünü için açıkladığı toplam varyansa bakılabilir. Ancak Sanchez-Fernandez vd.(2009) ölçek çalışmalarında

açıklanan toplam varyansa yönelik bir hesaplama yapmamış, bunun yerine her bir boyutun kendi içindeki

varyans değerini belirtmekle yetinmişlerdir: 1)Etkinlik için AVE=0,45 2)Kalite için AVE=0,52 3)Sosyal

değer için AVE=0,364)Eğlence için AVE=0,41 5)Estetik için AVE=0,62 6)Ruhani değer için AVE=0,63.

Bu değerler incelendiğinde, üç ayrı boyutta açıklanan varyans değerinin 0,5’den düşük olmasının ayrıca bir

diğer sorun olduğu değerlendirilmektedir. AVE değerinin 0,5’den yüksek olması ideal olarak kabul edilen

ölçü olduğuna göre (Hair v.d., 2010: 709), özellikle “sosyal değer” boyutunda ciddi bir sapma olduğu

söylenebilir, çünkü bu boyutun açıklanan varyans değeri 0,36’dır. Aynı boyutun yapı güvenirliğinin de düşük

(0,62) olduğu dikkate alındığında (Tablo 2.), ölçeğin güvenirliğinin önemli ölçüde zedelendiği söylenebilir.

Ölçekte bir bütünsel değer ifadesi yer almadığı için açıklanan toplam varyans konusunda bir açıklama

yapmak mümkün olamamıştır. Bu haliyle Holbrook’un yaklaşımının algılanan değeri daha iyi açıkladığını

iddia etmek mümkün değildir. Her bir boyut kendi içinde bağımsız yapılar gibi durmaktadır.

Ölçek vejetaryan restoran müşterileri üzerinde uygulanmıştır. Örnek ürün olarak bu seçim, vejeteryanların

hayvanlara ve doğaya duyarlı olduğu gibi bir ön kabulü beraberinde getirmiş ve ruhani boyutun ölçümü bu

kabul üzerinden yapılmıştır. Ancak her çeşit tüketime ruhani (spritüel) bir boyut eklemek mümkün

olamayabilir. Bu durum önerilen kavramsal çerçevenin ve CVS’nin diğer hizmet tüketimlerinden kaynaklı

değer algısı ölçümlerine uyarlanamaması sorununu beraberinde getirebilir.

CVS’nin ölçek ifadelerinde aynı maddede kullanılan “ve” bağlaçları geçerlilik açısından bir tehdittir.

Örneğin; “Bu restoranda harcadığım çaba, zaman ve para uygundu” ifadesi, katılımcının ifadede belirtilen 3

unsur için birbirinden farklı fikirleri olması durumunda tepki belirsizliğine neden olmaktadır.

Ölçek ifadelerinin tam olarak neyi nitelediğinin belirgin olmaması ayrı bir sorundur. Örneğin, “Bu restoranda

yaşadığınız deneyim; sosyal ilişkileriniz, öz saygınız ve statünüz açısından önemlidir” Restoranı mı,

restoranda yaşanan deneyimin niteliğini mi yoksa, deneyimin sağladıklarını mı nitelemektedir. Bu belirsizlik

anlamlı yönetsel çıkarımlar yapma açısından da sorun yaratabilir.

CVS’nin raporlamasında da bazı sorunlar göze çarpmaktadır. Örneğin raporda ilk madde havuzunun

büyüklüğü, hangi maddelerin neden atıldığı gibi detayların yanı sıra, “discriminant validiy” yapıldığı

belirtilmesine rağmen test sonuçları raporlanmamıştır.
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Sonuç ve Öneriler

Ölçeklerin karşılaştırmasını esas alan bu çalışmada (karşılaştırma detayları için bkz. Tablo 2) öncelikle

vurgulanması gereken ilk saptama, turizm sektörü bağlamında hangi ölçeğin kullanımının uygun olacağı

yönünde bir çıkarımda bulunmanın mümkün olmadığıdır. Bunun en önemli sebebi, karşılaştırma yapılan

SERV-PERVAL dışındaki ölçeklerin hiçbirinde, ölçeğin incelenen yapıyı açıklama gücünün net bir şekilde

raporlanmamış olmasıdır. Ayrıca GLOVAL ve CVS’de ölçek geliştirme sürecinin işletilmesiyle ilgili

eksiklikler vardır. Örneğin; madde havuzunun oluşturulma süreci, uzman panelinden yararlanılmamış olması,

ön test uygulamalarının yapılmamış olması bunlardan birkaçıdır. Petrick (2002) SERV-PERVAL ölçeğini

geliştirirken amaçlarından biri hizmetler ve özellikle de turizm alanında alternatif ölçekler olmasını

sağlamaktı. Bu nedenle kendi geliştirdiği ölçeğin, aynı amaca yönelik başka ölçeklerle kıyaslanmasını,

böylece tıpkı SERVQUAL ve SERVPERF ölçekleri kıyaslanırken yapılan gibi tartışmaların turizm alnında

da yapılmasına ön ayak olmaktı. Bu çalışma Petrick’in bu önerisi kapsamında bir adımdır. Ancak alternatif

ölçeklerin hem tasarım hem de raporlamalarına dair sıkıntılar, ölçekleri kıyaslanabilir olmaktan

çıkarmaktadır. Bu önemli bir sorundur, çünkü kendi araştırmasında hangi ölçeği kullanmanın daha açıklayıcı

olduğu arayışıyla alternatif ölçekleri kıyaslamak isteyen bir araştırmacının raporlamalardan hareketle bu

çıkarımı yapabilmesi mümkün gözükmemektedir.

SERV-PERVAL ölçeğinin turizmde algılanan değer çalışmaları için iyi bir başlangıç noktası olduğu

değerlendirilmektedir. Tablo 2’nin en sol sütunundaki süreç kriterleri dikkate alındığında, ölçeklerin genel

geçerliliği ile ilgili daha net fikir edinilebilir. Sonraki araştırmacılar Petrick’in takip ettiği ölçek geliştirme

süreçlerini dikkate alarak farklı ve karşılaştırılabilir ölçekler geliştirebilirler.

Bu çalışma aynı zamanda araştırmalarında daha önce geliştirilmiş ölçekleri uyarlayarak kullanacak

araştırmacılar için de yardımcı olabilir. Uygun ölçüm aracı olmadan geçerli/doğru ölçüm yapmak mümkün

değildir. Uygun ölçme aracı tercihinde bulunduğu konusunda savunma ihtiyacında bulunan araştırmacılar, bu

çalışmadakine benzer bir ölçek karşılaştırma yaklaşımı izleyebilirler. Elbette buradaki karşılaştırma

yaklaşımı nitel bir çalışma sonucudur ve nicel bir araştırma tasarımıyla da karşılaştırma yapılması önemlidir.

Nicel karşılaştırma bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Ancak böyle bir amaç benimsenmiş olsaydı da bu

amacı başarmak mümkün gözükmemektedir. Çünkü SERV-PERVAL dışındaki ölçekler tekrarlanabilirliğe

uygun raporlanmamıştır.
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Özet

Turizm, günümüzde döviz girdisini arttırıcı ve istihdam sağlayıcı özellikleriyle ulusal ekonomiye katkıda

bulunan, uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici etkisiyle dünya barışının

korunmasında büyük payı olan bir sektördür. Türkiye ekonomisinin de vazgeçilmez temel taşlarından birisi

olan turizm, bugünkü dış ticaret açığına, enflasyona ve işsizliğe çare arayan hükümetlerin önemle üzerinde

durduğu bir konudur. Turizm faaliyetine katılan kişi sayısının sürekli artış göstermesiyle, turizm arzında da

çeşitlilikler meydana gelmektedir. Bu çalışmada, ülke turizminin önemli bir turizm destinasyonlarından olan

Muğla ve ilçelerinin sahip olduğu turizm potansiyelleri Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHY) ile incelenip,

turizm konusunda ilçeler arasında bir sıralama yapılacaktır. Önerilen bu yaklaşımda öznel ve nesnel kriterler

birlikte değerlendirilmeye alınmıştır. Bu sıralama ile turizm potansiyelleri konusunda öncelikli olamayan

ilçeler açısından çözüm önerileri sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Turizm Potansiyeli, AHY, Muğla

Giriş

İlkçağlardan itibaren insanlar, gezip-görmek, çeşitli etkinliklere katılmak ve şifa bulmak amacıyla turizm

hareketlerine katılmışlardır. Ülkelerin ekonomik açıdan gelişmesi ile artan refah düzeyi, yoğun iş temposu

nedeniyle insanların tatil yapma anlayışının, ulaşım araçlarının özellikle havayolu ulaşım sisteminin

gelişmesi, iletişim araçlarındaki teknolojik ilerlemeler vasıtası ile dünyanın çeşitli bölgelerindeki doğal ve

tarihi güzelliklerin tanıtılması dünyada turizmin gelişmesinde önemli etkenlerdir (Gökdeniz vd. 2009). 20.

yüzyılın ikinci yarısından itibaren, turizm, dünya ekonomisinde en hızlı gelişen ve genişleyen sektörlerden

biri haline gelmiştir. Turizm, çoğu zaman diğer birçok endüstri gibi bölgesel veya ulusal kalkınma için bir

araç olarak kullanılmıştır. Turizm sektörü, yaygın biçimde gelir, iş ve vergi gelirlerinin oluşturulmasında,

ödemeler dengesi problemlerinin hafifletilmesinde, bölgesel ve ulusal ekonomik gelişmelere katkıda

bulunmada rol oynayan önemli bir faktör olarak yerini almıştır (Çımat ve Bahar 2003). Turizm, özellikle

ülkelere sağladığı ekonomik faydalar sebebiyle ilgi odağı durumundadır. Bu sebeple turizm literatüründe

yapılan çalışmaların önemli bir kısmının turizmin ekonomik yönleriyle ilgili olduğu gözlenmektedir

(Ünlüönen ve Tayfun 2009). Her yıl dünya üzerinde milyonlarca kişi, bulundukları yerlerden uzaklaşarak,
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farklı yerler görmek, eğlenmek, dinlenmek ve yeni insanlar tanımak gibi birçok nedenle çeşitli turizm

faaliyetlerine katılmaktadır. Teknolojik gelişmeler, nüfus artışı, seyahat özgürlüğü, boş zamanın artışı, gelir

ve eğitim düzeyinin yükselmesi, kentleşme, ücretli tatil hakkının olması, gibi nedenlerle turizm faaliyetlerine

olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Talep miktarının artışı ile beraber, turizm faaliyetlerinden beklentiler de

artmıştır. Bu da turizm çeşitliliğini beraberinde getirmektedir (Manap 2006). Bu çalışma kapsamında konu ile

ayrıntılı literatür taraması yapılarak, yöntemi destekler nitelikte olan verilerin elde edilmesi aşamasında

turizm potansiyelini yansıtan kavramlar üzerinde durulmuştur. Bu kavramlar mavi bayrak plaj sayısı, turizm

çeşitliliği, ören yerleri, acente sayısı, kongre merkezi yoğunluğu, tanınabilirlik düzeyi, turizm işletme

sayısıdır. Muğla iline bağlı ilçelerin turizm potansiyellerine ait veriler Muğla Valiliği İl Kültür Turizm

Müdürlüğü’nden elde edilmiştir. İlçelerin sahip olduğu turizm potansiyellerinin sübjektif ve objektif kriterleri

belirlenerek, turizm potansiyelleri açısından öncelikli ilçenin belirlenmesi, çalışmanın içeriğini

oluşturmaktadır. Bu faktörlerin değerlendirilmesinde araştırmanın yöntemi olarak AHY kullanılmıştır. AHY,

karar problemlerinin çözümünde etkin karar verme imkanı sağlayan, nitel ve nicel değişkenleri bir arada

değerlendiren matematiksel bir yöntemdir. Özellikle etkinlik analizlerinde ve performans ölçüm

problemlerinde (Baldemir vd. 2011), ekonomi, planlama, enerji politikaları, kaynak tahsisleri, sağlık,

anlaşmazlık çözümü, proje seçimi, pazarlama, bilgisayar teknolojisi, bütçe tahsisi, muhasebe, eğitim,

sosyoloji, mimarlık ve daha birçok alandaki çeşitli karar verme problemlerinde AHY’nin uygulandığı

belirtilmektedir (Yılmaz 2000). AHY’nin en önemli özelliği karar vericinin hem objektif hem
de

sübjektif

düşüncelerini karar sürecine dahil edebilmesidir. Bir diğer ifade ile AHY, bilginin, deneyimin, bireyin

düşüncelerinin ve önsezilerinin mantıksal bir şekilde birleştirildiği bir yöntemdir (Kuruüzüm veAtsan 2001).

Turizmin Dünya Ekonomisi Açısından Yeri ve Önemi

Turizm, boş zamanın ve tasarrufun nasıl kullanılacağına ilişkin ekonomik bir kararla başlayan ve yatırım,

tüketim, istihdam, dışsatım ve kamu gelirleri gibi ekonomik yönleri bulunan bir sosyo-ekonomik olaydır. Bir

ülkeye yabancı bir turistin gelmesi, geçici bir süre konaklayarak ve ülke içinde seyahat ederek çeşitli tüketim

harcamalarında bulunması, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısı üzerinde giderek büyüyen etkiler doğuracaktır

(Barutçugil 1986). 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, turizm, dünya ekonomisinde en hızlı gelişen ve

genişleyen sektörlerden biri haline gelmiştir. Turizm, çoğu zaman diğer birçok endüstri gibi bölgesel veya

ulusal kalkınma için bir araç olarak kullanılmıştır. Turizm sektörü, iş ve vergi gelirlerinin oluşturulmasında,

ödemeler dengesi problemlerinin hafifletilmesinde, bölgesel ve ulusal ekonomik gelişmelere katkıda

bulunmada rol oynayan önemli bir faktör olarak yerini almıştır (Çımat ve Bahar 2003). Dünya Turizm ve

Seyahat Konseyine göre brüt üretimi kapsaması açısından ister istihdam ve vergi katkısı ister sermaye

yatırımı ve katma değer açısından dünyadaki en büyük sektörlerden biri turizmdir (Aslan 2008). Uluslararası

turizm hareketlerinin bir ülkede gelişmesi, ekonominin doğal yapısı içinde uluslararası ticari de arttırmaktadır

(Bahar ve Baldemir 2007). Turizm dünya ölçeğinde, pek çok ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan,

faaliyetler dizisidir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından, ihtiyaç duyulan dövizi sağlayan, istihdam

olanaklarını arttıran ve refah düzeyi yüksek bir yaşam tarzını kazandıran bir sektördür (Zengin 2010) .

Turizm, dünya brüt üretiminin %10,2’sini üretmesi ve 685 milyar dolar üzerinde sermaye yatırımı

oluşturarak dünya endüstrisine katkıda bulunmaktadır. Ek olarak turizm, her yıl dolaylı, doğrudan ve kişisel

vergilerle 650 milyar dolar gelir sağlamaktadır (WTO 2007). Her yıl milyonlarca kişi değişik amaçlarla

uluslararası turizm hareketlerine katılmaktadır. Dünya genelinde yaklaşık 210 milyon kişiye istihdam

sağlayan (küresel istihdamın % 7,6’sı) turizm sektörü, dünyadaki en büyük sektörlerden biridir ve küresel

ekonomik gelişime güçlü bir ivme kazandırmaktadır. Turizm sektörü 2009 yılında 5.474 milyar ABD doları

hacme ulaşmıştır. Bu rakam 2009 yılı dünya GSYİH’sinin % 9,4’üne (2008 yılında % 9,6) karşılık

gelmektedir. (Türkiye Turizm Sektörü Raporu 2010). Dünya Turizm Örgütü’nün 2010 yılına ait verileri

incelendiğinde, boş zaman aktiviteleri ve rekreasyon faaliyetleri amacıyla seyahat eden turistlerin oranı %51,

sağlık, arkadaş ziyareti ve din nedeni ile seyahat eden turistlerin oranı %27, iş gezisi için seyahat eden

turistlerin oranı %15 olarak belirtilmiştir. Geriye kalan %7’lik kısım seyahat nedenlerini belirtmemişlerdir.

Dünya genelinde 2010 yılında 940 milyon civarında turist seyahat ederken, bu rakam bir önceki yıla göre

%6,6 (882 milyon iken) oranında artmıştır. Turistlerin %51’i havayolları ile seyahat ederken, %41’i

karayolunu tercih etmiştir. 2010 yılında uluslararası turist hareketi toparlanma eğilimine girerek kriz öncesi

durumuna geri dönmüştür. 2020 yılında 1.6 milyar kişi seyahat etmesi beklenmekte olup ve 2 trilyon dolar;

2050 yılında ise 2 milyar kişi ve 2.1 trilyon dolar olması öngörülmektedir (Unwto Tourism Highlights 2011;

Cho 2003).
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Türkiye’de Turizmin Önemi ve Ekonomideki Etkisi

Dünyada turizm hareketleri hızla gelişme gösterirken, Türkiye, gerek ekonomik politikaları kapsamında,

gerekse mikro bazda turizm sektöründe çok hızlı bir büyüme göstermiştir. Turistik amaçlı yatırımlardaki

artış, milli gelir içinde turizmin payının yükselişi, hizmet sektöründe öncelikli istihdam alanı haline

dönüşmesi, ödemeler dengesine olumlu katkısı ve yabancı sermayeyi ülkeye çekmesi sektörün önemini

açıkça göstermektedir. Türk ekonomisinin genel trendi hem hizmet ve hem de sanayi sektörlerinde üretimin

ve talebin genişlemesi yönündedir. Bu nedenle turizm, ekonominin genel trendine uygun olarak

gelişmektedir. Türkiye’nin geleneksel tarım ve sanayi ürünleri ihracatından, gerekli döviz gereksinimini

bütünüyle kapatacak bir gelişme beklemek, kısa ve orta vadede gerçekleşmesi zor bir olasılıktır. İşçi dövizleri

ve dış finansman girdileri ise her zaman istenen boyutlara ulaşamamaktadır. Bundan dolayı dış aktifturizmin,

Türkiye için önemli döviz girdisi sağlayabileceği görülmektedir (Çımat ve Bahar 2003). Türkiye

ekonomisinin de vazgeçilmez temel taşlarından birisi olan turizm, bugünkü dış ticaret açığına, enflasyona ve

işsizliğe çare arayan hükümetlerin önemle üzerinde durduğu bir konudur (Hepaktan ve Çınar 2010). Türkiye

açısından aktif dış turizm özellikle 1980’li yıllardan itibaren önemli bir gelişme göstermiştir. Uygulamaya

konulan programlar ile teşvik edilen sektörler arasında yer alan turizm sektörü, bu alandaki yatırımların

artması ile ülke ekonomisine büyük oranda katkı sağlayan kaynaklardan biri durumuna gelmiştir (Yavuz Çil

2006).

Tablo 1: Turizm Gelirlerinin GSYH ve İhracat İçindeki Payı

Yıl Turizm Gelirlerinin GSYHİçindeki Payı Turizm Gelirlerinin İhracat

İçindeki Payı

2005 5,0 24,7

2006 5,2 19,7

2007 2,8 17,3

2008 3,0 16,6

2009 3,4 20,8

2010 2,6 18,3

Kaynak: http://www.tursab.org.tr/tr/istatistikler/turizmin-ekonomideki-yeri/gsmh-icindeki-payi-1965

_79.html

2010 yılında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı 2009 yılına göre % 5,74’lük bir artışla 28.632.204 kişi

olmuştur. 2010 yılında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya % 15,32 milliyet

payı ve 4.385.263 kişi ile 1. sırada, Rusya Federasyonu % 10,85 milliyet payı ve 3.107.043 kişi ile 2. sırada

ve İngiltere % 9,34 milliyet payı ve 2.673.605 kişi ile 3. sıradadır (Unwto Tourism Highights 2011). 2011

yılının Ocak-Temmuz döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre

%10,64 oranında artarak 17 milyon 624 bin 969 kişiye ulaşılmıştır. 2011 yılının Ocak-Haziran döneminde,

yabancı ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,5 oranında artarak

6 milyar 726 milyon 970 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışında yaşayan vatandaşlardan elde edilen

gelirlerle birlikte toplam turizm geliri 8 milyar 472 milyon 459 bin dolardır (Incoming Turizm Raporu 2011).

Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin yarından fazlası Türkiye’yi gezi ve eğlence amacıyla ziyaret

etmektedir. Bu amaçla ziyaret edenlerin oranı 2001 ile 2008 yılları arasında ortalama %6 artmıştır. Kültürel

amaçla ziyaret edenlerin oranı 2001 yılından bu yana ortalama %3 ve alışveriş amacıyla ziyaret edenlerin

oranı %4 oranında azalmıştır. Türkiye’yi din, sağlık ve eğitim amacıyla ziyaret edenlerin oranı da %1’den

daha azdır. Bu verilere göre, Türkiye’nin son yıllarda kitle turizminin etkisi altında kaldığı ve mevsimsellik

sorunu ile karşı karşıya olduğu söylenebilir (Inovasyon Raporu 2011)
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Tablo 2: Dönemsel Turizm Geliri ve Gideri

Çıkış yapan Kişi başı Yurtiçi Kişi başı

Yıl / Dönem Turizm geliri ziyaretçi ortalama Turizm gideri ikametli ortalama

sayısı harcama vatandaş sayısı harcama

2010 ($) ($) ($) ($)

I. Dönem 2 413 524 810 3 752 720 643 989 925 988 1 294 097 765

II. Dönem 4 558849 846 8 373 407 544 1 169 245 581 1712 072 683

III. Dönem 8 574 889 686 13 861 776 619 1 305 900 206 1 837 126 711

IV. Dönem 5 259 444 102 7 040 041 747 1 360 142 326 1 713 937 794

Yıllık 20 806 708 444 33 027943 630 4 825 214 101 6 557 233 736

2011

I. Dönem 3 100 270 170 4 398 235 705 1 196797473 1 646 577 727

II. Dönem 5 372 189 266 9 338 076 575 1325 688 593 1885 979 703

III. Dönem 9 339 028541 14991 270 623 1 044 887 999 1 465 601 713

Temmuz 3096 033 303 4 967 182 623 407 600 269 569 553 716

Ağustos 3 198256 010 5 139 322 622 321 880 902 467 089 689

Eylül 3 044 739 228 4 884 766 623 315 406 828 428960 735

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=8619

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. dönemde turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine göre %

8,9 artarak 9.339.028.541$ olmuştur. Turizm gelirinin % 78’i yabancı ziyaretçilerden, % 22’si ise yurt

dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilmiştir. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur

ile gerçekleştirmektedir. Bu dönemde yapılan harcamaların 7.185.082.374 dolarını kişisel, 2.153.946.167

dolarını ise paket tur oluşturmaktadır. 2011 III. dönemde kişi başına ortalama harcama 623 dolardır. Bu

dönemde yabancıların ortalama harcaması 568 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin

ortalama harcaması ise 947 dolardır. Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre % 8,1 artmıştır. 2011

yılı III. dönemde ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 14.991.270 kişidir. Bu ziyaretçilerin 12.819.786

kişisini yabancı, 2.171.484 kişisini ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturmaktadır. Yurt içinde

ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın

aynı dönemine göre %20 azalarak 1.044.887.999 dolar olmuştur. Bu giderlerin 989.950.724 dolarını kişisel,

54.937.275 dolarını ise paket tur harcamaları oluşturmaktadır. Yurt dışını ziyaret eden 1.465.601 vatandaşın

kişi başı ortalama harcaması 713 dolardır (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=8619).

Muğla ve Turizm

Günümüzün değişen yaşam standartları turizm faaliyetlerine katılan turistlerin profillerindeki değişim,

beklentilerin değişmesi ve farklılaşması, yeni yerler ve deneyimlerin kazanılması ve çevre bilincinin

gelişmesine bağlı olarak turizmde yenilik ve çeşitlilik arayışları da artmaktadır. Bu arayış destinasyonlar

arasında kıyasıya bir yarışın da başlangıcı olmuştur. Türkiye için turizm sektörü büyük bir öneme sahip olup,

ülke ekonomisi için her bakımdan büyük değer ortaya çıkarmaktadır (Muğla Valiliği 2010).

Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden olan Muğla ili, deniz-kum-güneşin yanı sıra, birçok antik uygarlığın

eserleri ile zenginleşen kültür mirasına sahiptir. Muğla, 1.124 km’lik kıyı uzunluğu ile denize en çok kıyısı

bulunan il konumundadır. 2011 yılı Ağustos ayı itibariyle turizm talebini karşılamaya yönelik olarak işletme

yatırım ve yerel belgeli 3.145 tesis bulunmaktadır. Ayrıca A-B-C grubu toplam 681 seyahat acentesi

mevcuttur. 2010 yılı itibariyle 3.092.881, 2011 Ağustos sonu itibariyle 2.350.407 yabancı turist Muğla’ya ait

hava ve deniz hudut kapılarından giriş yapmıştır. Gelen turistlerin %16’sı deniz yoluyla gelmekte olup, yat

turizminin önemini arttırmaktadır. İstanbul ve Antalya’daki dış hatlardan sonra ülkemizde yolcu sayısı

bakımından en büyük 3. terminal Dalaman Havalimanı’dır. 2011 Ağustos dönemine ait veriler incelendiğinde

toplam 2.687.705 turist gelmiştir (Muğla Valiliği 2011).
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Tablo 3: İller Olarak Turizm Sektörü

Şehirler Gelen Turist Sayısı Turizm Türü

Antalya 8.290.000 Geleneksel

İstanbul 6.680.000 İş-Alışveriş, Tarih,

Kongre-toplantı, Deniz

Geleneksel, Deniz, Spor,
Muğla 2.900.000 Sağlık

Nevşehir 1.500.000 Doğa, Tarih

İzmir 1.000.000 Geleneksel, Tarih, Deniz,

İnanç

Kaynak: Muğla Valiliği. (2010). Muğla Bölgesi Turizm Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Analizi.

Ağustos.2010.

Muğla’nın Türkiye’deki diğer kentler ile olan kıyaslamalı durumu incelendiği zaman özellikle gelen turist

sayısı bakımından iyi bir noktada olduğu görülmektedir. Muğla uluslararası turizm destinasyonları açısından

ilk tercih sırasında olmamasına rağmen, kentin sahip olduğu değerler ile Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi

bölgelerin dünyanın en önemli turizm destinasyonları aralarında olmaları kent için büyük bir potansiyel

yaratmaktadır. Yat turizmi, su altı dalış turizmi, termal turizm, yayla turizm, mağara turizm, agro turizm,

akarsu turizm, dağ ve doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, kış turizmi, kongre turizmi ve kültür turizmi Muğla ve

ilçelerinde gerçekleştirilebilecek turizm türleridir. Ula ilçesine bağlı Akyaka beldesinde turistik yönü ile yaz

sezonunda yazlık ev tabir edilen yaklaşık 2178 kişilik nüfusu ile hafta sonlarında piknik ve gezinti amacıyla

10.000 civarında nüfus yoğunluğu yaşamaktadır. Datça Yarımadası, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan

edilmiş olması dolayısıyla bozulmamış doğası, 235 km’lik sahil şeridi ve 52 koyu, zengin flora ve faunası,

Knidos Antik Kenti ile gelecekte en önemli turizm merkezlerinden birisi olmaya adaydır. Bodrum, Marmaris

ve Fethiye gibi tatil yörelerimizde tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler için nefes alınacak dağ

yürüyüşü, sörf, yelken gibi doğa ve su sporlarının yapılabileceği ideal ortamlar sunulmaktadır. Bodrum ve

Fethiye arasında yat turizmi yoğunlaşmaktadır. Mevcut turizm potansiyeli açısından, deniz-kum-güneşe

dayalı geleneksel turizm ürünleri ile alternatifturizm ürünleri ön plana çıkmaktadır (Muğla Valiliği 2010).

Yöntem

Muğla iline bağlı Bodrum, Fethiye, Marmaris, Datça, Dalaman, Ula, Yatağan, Milas, Köyceğiz, Ortaca,

Merkez ve Kavaklıdere ilçeleri bulunmaktadır. Muğla kent merkezine 18 km. ile en yakın mesafede olan ilçe

Ula, Fethiye 124 km. ile merkez ilçeye en uzak mesafede bulunan ilçedir. Bu çalışma içerisinde denize kıyısı

olan ilçeler seçilmiştir. Bu bağlamda Bodrum, Fethiye, Marmaris, Datça, Dalaman, Merkez, Ortaca, Ula,

Milas ve Köyceğiz ilçeleri, çalışmanın yöntemine uygun olarak belirlenen destinasyonlardır. Seçilen

kriterlere göre ilçelerin öncelik sıralamasını belirlemek amacıyla AHY yöntemi uygulanmıştır. Her bir ilçe

için kriterler farklı farklı değerlendirilerek sonuçlara ayrı ayrı ulaşılmıştır. İlçelerin sahip olduğu turizm

potansiyellerinin belirlenmesi hususunda seçilen kriterler; mavi bayrak plaj sayısı, turizm çeşitliliği, ören

yerleri, acente sayısı, kongre merkezi yoğunluğu, tanınabilirlik düzeyi, turizm işletme sayısıdır. Mavi bayrak

plaj sayısı, acente sayısı, turizm işletme sayılarına ait nicel veriler Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri

kullanılarak elde edilmiştir. Tanınabilirlik düzeyi, ören yerleri cazibesi, kongre merkezi yoğunluğu ve turizm

çeşitliliği kriterleri olan nitel verilerin belirlenmesi için uzman bir kişiden yardım alınmıştır. Muğla ve

ilçeleri hakkında geniş bilgiye sahip olan Muğla Valiliği İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı ile görüşülerek,

nitel veriler 1-9 arasında puanlar verilerek değerlendirilmiştir.

İnsan yargılarının, karar alma sürecinde dikkate alınması, karar verme anında karara yeni boyutlar

kazandırabileceği gibi kararın etkinliğini de arttırabilmektedir. Çünkü her bir birey için aynı karar

probleminde, karar kriterlerinin önem düzeyi farklı olabileceği gibi, seçeneklerin değerlendirme

aşamasındaki yargılarda da farklılık görülebilmektedir. Bu durumda gerek bireysel yargı farklılıklarını bir

arada değerlendirebilen gerekse de herkesin aynı anda ikna olabileceği ortak bir karara ihtiyaç duyulmaktadır

(Adıgüzel vd. 2009).

L. Thomas Saaty tarafından 1965 yılında ortaya konan AHY ilk olarak 1971 yılında ABD Savunma

Bakanlığı’nda olasılık planlama problemlerinde kullanılmıştır (Göksu ve Güngör 2008; Adıgüzel vd. 2009).

AHY bir karar hiyerarşisi üzerinde, önceden tanımlanmış bir karşılaştırma skalası kullanılarak, gerek kararı

etkileyen faktörler ve gerekse bu faktörler açısından karar noktalarının önem değerleri açısından, birebir

karşılaştırmalara dayanmaktadır. Bu yöntemde, soyut ve somut kriterler de değerlendirmeye alınabildiğinden

aşırı esnek bir özellik gösteren turizm talebinin değerlendirilmesi uygun olabilmektedir. Esnek talep

çerçevesinde, ele alınan kriterlerin karşılaştırılması noktasında konunun uzmanları değerlendirmeler
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yapmaktadır (Manap 2006). Sonucunda, önem farklılıkları, karar noktaları üzerinde yüzde dağılıma

dönüşmektedir. (Başlıgil 2005; Paksoy ve Atak 2003; Manap 2006).

AHY çok değişkenli karar verme metotlarından biridir. AHY’de öncelikle problem belirlenir ve probleme ait

kriterler alt kriterler ve alternatifler ortaya konur. Bu şekilde bir hiyerarşi oluşturulur. Hiyerarşi

oluşturulduktan sonra ikili karşılaştırmalar yapılarak karşılaştırma matrisi elde edilir ve bu verilerden her

kriterin önem derecesi belirlenir. En son olarak tüm kriterler birlikte değerlendirilerek en iyi seçenek ya da en

iyi sıralama ortaya konmuş olur (Göksu ve Güngör 2008).

Şekil 1: AHY Hiyerarşi Süreci

Kaynak: Saaty, T. L. (1980). The Analytical Hierarchy Process. New York: Mc Grow-Hill Company;

Alford, B.D. ve Golden, B. (2004). Two Applications Involving The Analytic Hierarchy Process, MSc

Thesis, University of Maryland.

Hiyerarşinin en üstünde bir amaç, amacın altında amaca doğrudan etki edecek kriterler, en altta da seçim

yapılacak olan alternatifler bulunmaktadır. Geniş kapsamlı kriterler, alt kriterlere ayrıştırılarak hiyerarşiye

yerleştirilmektedir. Hiyerarşinin tüm parçaları birbirleri ile ilgilidir ve bir faktördeki değişimin diğer

faktörleri nasıl etkilediği kolayca görülmektedir. Aşama sayısında bir sınır yoktur, ancak problemin

yönetilebilir ve anlamlı olması için karar alma sürecinde gerekli olan tüm kriterlerin dikkate alınmasında

fayda bulunmaktadır (Murat ve Çelik 2007).

Bulgular

Türkiye, sahip olduğu eşsiz tarihi, kültürel ve coğrafi güzellikleri ve çekicilikleri ile dünya turizminin en çok

rağbet gören destinasyonlarından biridir. Birçok turizm çeşidini bünyesinde barındırdığından her yıl farklı

beklentilerle gelen turistlere ev sahipliği yapmaktadır. Gelen turistlerin çoğunluğu özellikle deniz-güneş-kum

üçlüsünden yararlanmak için ülkemizi tercih etmektedir. Türkiye’de bu beklentiyi genel anlamda

karşılayacak birçok turizm merkezi vardır. Merkezlerin ikameleri arttıkça (Manap 2006) destinasyonların

turizm potansiyellerinde de farklılıklar görülmektedir. Bu farklılıklar, turistlerin destinasyon seçiminde de

önemli rol oynamaktadır.

Bu çalışmada, Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından olan Muğla’nın ilçelerinin sahip oldukları

turizm potansiyelleri açısından belirlenmesine yardımcı olmak için AHY önerilmektedir.

AHY kapsamında belirlemek için aşağıda belirtilen aşamaları dikkate alınmaktadır.

– Muğla’nın turizm merkezi olan ilçeleri belirlenir.

– Belirlenen ilçeler için AHY uygulanır.

– Turizm potansiyeli açısından en güçlü ve en zayıf ilçe belirlenir.
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Şekil 2: Karar Hiyerarşisinin Oluşturulması

Bu karar hiyerarşisine önce öncelikli olarak araştırmanın hedefi ortaya koyulmaktadır. Çalışmanın amacı,

turizm potansiyelleri açısından en iyi ilçenin seçilmesidir. Alt hedefler, hiyerarşinin ana hedefinin altında

belirtilmiştir. Mavi bayraklı plaj sayısı, turizm çeşitliliği, ören yerleri cazibesi, acenta sayısı, kongre merkezi

yoğunluğu, tanınabilirlik düzeyi, işletme sayıları, hiyerarşinin alt hedeflerini oluşturmaktadır. Hiyerarşinin en

alt kısmında karar alternatifleri bulunmaktadır. Bu alternatifler ise; Bodrum-Fethiye-Marmaris-Datça

Dalaman-Merkez-Ortaca-Ula-Milas ve Köyceğiz ilçeleridir.

Tablo
4:Turizm Çeşitliliği Konusunda Alternatiflerin Karşılaştırılması

Turizm Çeşitliliği kriterine göre değerlendirme yapıldığında elde edilen tutarlılık oranı 0,0296 değerinin 0,10

değerinden daha düşük olduğu için yapılan karşılaştırmanın tutarlı olduğu söylenebilir. Yapılan

değerlendirme sonucunda turizm çeşitliliği kriterine göre en uygun ilçenin % 29 ile Fethiye ilçesi olduğuna

karar verilmiştir.
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Tablo 5: Turizm İlçelerinin Sahip Olduğu Tanınabilirlik Düzeyi Açısından Alternatiflerin

Karşılaştırılması

Tanınabilirlik Kriterine göre yapılan hesaplamalar sonucunda tutarlılık oranı 0,033 olduğu için yapılan

değerlendirmeler tutarlıdır. Bu kritere göre en uygun ilçe yaklaşık % 30 ile Bodrum ilçesi olmuştur.

Tablo 6: Ören Yerlerinin Cazibesi Açısından Alternatiflerin Karşılaştırılması

Ören Yerlerinin Cazibesi açısından karşılaştırma yapıldığında tutarlılık oranı 0,036 değeri olarak

bulunmuştur. En uygun ilçe, % 29 ile Bodrum ilçesi olmuştur.
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Tablo 7: Kongre Merkezi Yoğunluğu Açısından Alternatiflerin Karşılaştırılması
 

Tutarlılık oranı; 0,021 olduğu için yapılan değerlendirmeler tutarlıdır. Kongre Merkezi Yoğunluğu açısından

en uygun olan ilçe yaklaşık % 30 ile Bodrum ilçesi olmuştur.

Tablo 8: Acenta Sayısı Kriterine Göre Alternatiflerin Karşılaştırılması

İlçeler Acenta Sayısı Normalize Hali

Bodrum 197,000 0,293

Datça 7,000 0,010

Dalaman 7,000 0,010

Fethiye 188,000 0,280

Köyceğiz 6,000 0,009

Marmaris 235,000 0,350 ***

Milas 3,000 0,004

Merkez 4,000 0,006

Ortaca 21,000 0,031

Ula 4,000 0,006

Toplam 672,000 1,000

Acenta Sayısı kriterine göre hesaplamalar yapıldığında potansiyel olarak en uygun ilçenin % 35 ile Marmaris

olduğuna karar verilmiştir.

Tablo 9: İşletme Sayısı Kriterine Göre Alternatiflerin Karşılaştırılması

İlçeler İşletme Sayısı Normalize Hali

Bodrum 842,000 0,367 ***

Datça 74,000 0,032

Dalaman 12,000 0,005

Fethiye 328,000 0,143

Köyceğiz 26,000 0,011

Marmaris 718,000 0,313

Milas 85,000 0,037

Merkez 22,000 0,010

Ortaca 127,000 0,055

Ula 60,000 0,026

Toplam 2294,000 1,000

İşletme Sayısı kriterine göre hesaplamalar yapıldığında ilk sırada yaklaşık % 37 ile Bodrum ilçesi yer alırken,

2. sırada % 31 ile Marmaris ilçesi gelmektedir.
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Tablo 10: Mavi Bayraklı Plaj Sayısı Kriterine Göre Alternatiflerin Karşılaştırılması

İlçeler Mavi Bayraklı Plaj Sayısı Normalize Hali

Bodrum 41,000 0,562 ***

Datça 6,000 0,082

Dalaman 0,000 0,000

Fethiye 4,000 0,055

Köyceğiz 0,000 0,000

Marmaris 19,000 0,260

Milas 0,000 0,000

Merkez 0,000 0,000

Ortaca 2,000 0,027

Ula 1,000 0,014

Toplam 73,0000 1,0000

Mavi Bayraklı Plaj Sayısı kriterine göre yapılan hesaplamalar sonucunda potansiyeli en fazla olan ilçe % 56

ile Bodrum ilçesi olurken, 2. sırada % 26 ile Marmaris ilçesi gelmektedir.

Tablo 11: Kriterlerin İkili Karşılaştırılması

Ören Kongre Mavi

Kriterler Çeşitlilik Tanınabilirlik YeriCazibe MerkeziYoğ. AcentaSayısı İşletmeSayısı BayraklıPlaj Sayısı Önem

Derecesi

Çeşitlilik 1,000 0,500 4,000 6,000 3,000 2,000 5,000 0,237

Tanınabilirlik 2,000 1,000 5,000 7,000 4,000 3,000 6,000 0,350***Ören Yeri

Cazibe 0,250 0,200 1,000 3,000 0,500 0,333 2,000 0,070

Kongre

Merkezi Yoğ. 0,167 0,143 0,333 1,000 0,250 0,200 0,500 0,032

Acenta Sayısı 0,333 0,250 2,000 4,000 1,000 0,500 3,000 0,106

İşletme Sayısı 0,500 0,333 3,000 5,000 2,000 1,000 4,000 0,159

Mavi Bayraklı

Plaj Sayısı 0,200 0,167 0,500 2,000 0,333 0,250 1,000 0,046

Toplam 4,450 2,593 15,833 28,000 11,083 7,283 21,500 1,000

Tutarlılık oranı= 0,025 olduğu için tutarlıdır. İlçelerin turizm potansiyellerini karşılaştırırken dikkate alınması

gereken en önemli kriterin % 35 ile o ilçenin tanınırlık düzeyinin olduğu anlaşılmıştır.
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Tablo 12: Final Tablosu

Tablo 13: Turizm Potansiyelleri Açısından İlçelerin Sıralanması

TurizmPotansiyeliUygunluk İlçeler Uygunluk

Katsayıları

1 BODRUM %28

2 MARMARİS %23

3 FETHİYE %20

4 ORTACA %7

5 DATÇA %5

6 DALAMAN %5

7 MİLAS %4

8 MERKEZ %3

9 KÖYCEĞİZ %3

10 ULA %2

Turizm potansiyelleri değerlendirilmesi açısından, Bodrum ilçesi potansiyel uygunluk açısından birinci ilçe

olurken, Ula ilçesi onuncu sırada yer almıştır.

Sonuç

Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra değişen ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi şartlar sonucunda turizm

sektörü hızla gelişmeye başlamış ve daha çok insanın içinde yer aldığı kitlesel bir olgu durumuna

dönüşmüştür. Bu bağlamda günümüzde teknoloji, ulaşım, harcanabilir gelir ve boş zamanın artması

sonucunda çok hızlı bir şekilde büyüyen turizm sektörü, Dünya Turizm Örgütü’ne göre yarattığı istihdam,

hizmet verdiği insan sayısı, yarattığı gelir ve katma değerle dünyanın en büyük sektörü konumuna gelmiştir.

Bu nedenle, tüm dünya ülkeleri kendi vatandaşlarını, turizme üretici veya tüketici olarak katılmaları için

teşvik etmektedirler (Kandır vd. 2008).

Tatil, başta eğlenme, dinlenme ve gezme olmak üzere farklı faaliyetlerle değerlendirilen zaman dilimidir.

İnsanların tatilden beklentileri farklılık gösterse bile ortak nokta; beklentilerini maksimum düzeyde

karşılayabilecek çekim merkezleri bulmak için uğraş vermeleridir. Tatil, insanların psikolojik tatmin

sağlamak için tercih ettiği faaliyetlerin bütününü oluştursa da lüks tüketim maddeleri arasına girmektedir. Bu

bağlamda insanların tatil seçimleri kendileri için çok önemlidir (Manap 2006).

Türkiye'de turizm geliştirilebilecek bir yapıdadır. Öncelikli turizm bölgelerinde altyapı, yabancı turistin

talebine uygun konaklama yatırımları yapılmış, yabancı ve Türk charter havayolları yeni hatlar açmış,

havayolu ulaşımı ve tur operatörlüğü konularında yerli ve yabancı firmalar ortaklıklar kurmuştur.

Uluslararası turizm endüstrisinin Türkiye'deki uzantıları yerli firma işbirliğiyle yapılanmaktadır. Turistik

ürünün homojenliğine uygun biçimde, endüstrinin bir alanında yapılan yatırım başka bir yatırımın
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tamamlayıcısıdır. Turizmde yatırımı olan şirket grupları öteki firmaların yatırımlarına uyum sağlayacağı gibi

ekonominin birçok sektörü de turizm endüstrisine uyum sağlayacaktır (Aktaş 2005).

Bu çalışmada turizm potansiyelleri açısından, ilçelerin belirlenmesi sorununa AHY ile bir çözüm önerisi

sunulmuştur. Çok geniş bir uygulama alanına sahip olan AHY bilginin, deneyimin, bireyin düşüncelerinin ve

önsezilerinin mantıksal bir şekilde birleştirildiği bir yöntemdir (Manap 2006). AHY’nin bulgularının

sonucuna göre; turizm çeşitliliği kriterine en uygun ilçe Fethiye, tanınabilirlik kriterine en uygun ilçe

Bodrum, ören yerlerinin cazibesi açısından en uygun ilçe Bodrum, kongre merkezi yoğunluk kriterine en

uygun ilçe Bodrum, seyahat acenta sayısı kriterine en uygun ilçe Marmaris, turizm işletme sayısı kriterine

göre en uygun ilçe Bodrum, mavi bayrak plaj sayısı kriterine en uygun ilçe Bodrum ilçesi olurken

araştırmanın yöntemini oluşturan kriterler içerisinde dikkate alınması gerekilen en önemli kriter o bölgenin

tanınabilirliği olmuştur. Turizm potansiyelleri açısından ilçelerin sıralamasında ise, birinci ilçe Bodrum

olurken, Marmaris ve Fethiye ilçeleri ile sıralama devam etmektedir. Turizm potansiyeli konusunda sonuncu

ilçe Ula olup, Köyceğiz ve Merkez ilçeleri son sıralarda olan ilçeler olarak incelenmiştir.

Turizm potansiyelleri sıralamasında alt sıralarda olan ilçeler için, turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi, ulusal

ve uluslararası tanıtımlarının yapılması, yapılabilir turizm çeşitliliğinin ön plana çıkarılması, turistlerin

beklentilerini karşılayan tur programlarının yapılarak, müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi, satış ve

pazarlama faaliyetlerinin bölgenin yerel halkıyla ortak bir şekilde yapılması, yerel yönetimlerin altyapı ve

üstyapı olanaklarını iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu önerilerle birlikte, Bodrum, Marmaris ve Fethiye

ilçelerinin yanı sıra diğer ilçelerin de farklı turizm çeşitleriyle ön plana çıkartılması ve sahip olduğu ziyaretçi

potansiyelinin devamlılığı sağlanmalıdır. Ayrıca yapılacak olan ilçelere ait SWOT analizleriyle, ilçelerin

güçlü ve zayıf yönleri ile birlikte tehditleri ve fırsatları da ortaya konularak geleceğe yönelik çalışmalar

yapılmalıdır.
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Özet

İnternet ile birlikte elektronik satın almanın yaygınlaşması isletmeler açısından web sitesi kalitesinin önemini

artırmıştır. Web sitesi kalitesi tüketicilerin risk algılarını azaltmada ve dolayısıyla siteye karşı güven

oluşturulmasında etkili olmaktadır. Satın alma öncesinde veya sonrasında tüketiciler kararlarıyla ilgili çelişki

yaşayabilir. Tüketicilerin web sitesi algıları ve siteye karşı geliştirdikleri güven satın alma sonrası bilişsel

çelişkiyi daha az yaşamalarını sağlayabilir. Çelişkiyi az yaşayan tüketicilerin söz konusu web sitesinden

yeniden satın alma yapma olasılığının artacağını söylemek mümkündür. Konunun önemine rağmen web

sitesi kalitesinin tüketicilerin bilişsel çelişkisi üzerindeki etkileri ile ilgili yeterli çalışma yapılmadığı

görülmektedir. Bu çalışmada elektronik satın almada öne çıkan web sitesi kalite boyutlarının satın alma

sonrası yaşanan bilişsel çelişkiyi etkilemedeki rolü incelenmiştir. Kullanıcıların elektronik posta yolu ile

ankete katılımları sağlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, web sitesi kalitesinin algılanan risk, güven ve

bilişsel çelişki üzerinde etkisi bulunmaktadır. Buna karşılık web kalite boyutlarından yalnızca görsellik

boyutunun tüketicilerin yeniden satın alma niyeti ile ilişkisi söz konusudur. Satın alma sonrası yaşanan

bilişsel çelişkinin artması durumunda tüketicilerin web sitesinden yeniden satın alma niyetinin azaldığı

bulunmuştur. Bu sonuçlar tüketicinin çelişki yasayabileceğini, çelişkinin azaltılmasında web sitesi

boyutlarının işletme yöneticilerine yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Web sitesi kalitesi, algılanan risk, güven, bilişsel çelişki, yeniden ziyaret niyeti

Giriş

Son yıllarda ürün ya da hizmetlerin tanıtılması ve satışının gerçekleştirilmesinde önemi artan internet, turizm

ve otel işletmelerinin, web sitelerine daha fazla önem vermelerini gerekli hale getirmiştir. Elektronik ortamda

gerçekleştirilen satın alma ile diğer satın almalar bazı açılardan farklı olarak düşünülse de, süreç ve karar

açısından benzerlikler söz konusudur. İster elektronik ortamda ister diğer satın alma ortamlarında olsun,

tüketicilerin satın alma ile ilgili kaygı yaşamaları olası bir durumdur. Özellikle satın alma sonrası ya da

tüketim esnasında tüketicilerin ürünle ilgili farklı bilgiler elde etmesi tüketicide kararının doğru olup

olmadığını sorgulamasına sebep olabilir. İnternet aracılığıyla ürün ya da hizmetlerinin satışını gerçekleştiren

işletmeler açısından tüketicinin zihninde oluşan “doğru karar verdim mi?” endişesinin azaltılması

gerekmektedir. Elektronik satın alma sürecini anlamaya yönelik gerçekleştirilen önceki çalışmalarda satın

alma sürecindeki etkisi farklı çalışmalar tarafından belirlenen bilişsel çelişki kavramı dikkate alınmamakta ve

web sitesi özellikleriyle bilişsel çelişki arasındaki olası ilişki göz ardı edilmektedir. Tüketicinin yaşadığı

bilişsel çelişki web sitesi özelliklerinden etkilenebilir. Bilişsel çelişkinin azalması web sitelerinin sundukları

ürün ya da hizmetlerin satışını gerçekleştirme ve sitenin tüketicilerce yeniden ziyaret edilme olasılığını

artırabilir. Davranışın öncüsü konumundaki niyet, tüketicinin web sitesi kalitesi ve risk algısı, güven duygusu

ve çelişki seviyelerinden etkilenebilir. Alanyazındaki eksiklikten hareketle bu çalışmada web sitesi kalite

boyutlarının bilişsel çelişki üzerindeki doğrudan ve algılanan risk ve güven aracılığıyla dolaylı etkileri

incelenmekte, bilişsel çelişki ile tekrar ziyaret niyeti arasındaki ilişki araştırılmaktadır.
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Literatür Taraması

Bilişsel Çelişki

1957 yılında ilk kez ortaya atıldığında Festinger bilişsel çelişkiyi şu şekilde ifade etmiştir: kişinin azaltmak

için güdülendiği psikolojik rahatsız edici durum (Sweeney vd, 2000; Koller ve Salzberger, 2007). Bunun

yanı sıra bilişsel çelişki ile ilgili psikolojik rahatsızlık, psikolojik olarak rahatsız edici durum, kaygı,

rahatsızlık ya da şüphe ile ilgili bir durum ya da vicdan azabı veya pişmanlık ile eşanlamlı çeşitli

tanımlamalar yapılmıştır (Sweeney vd, 2000). Sweeney vd (1996) göre ise bilişsel çelişki, her birinin çekici

özelliklere sahip olduğu alternatifler seti arasından seçim yapmada oluşan psikolojik rahatsız edici durumdur.

Çelişkinin oluşması ve artmasında gerekli önkoşullar bulunmaktadır. Buna göre ilk olarak verilen karar

tüketici açısından önemli olmalı yani kararın sonucu tüketici tarafından önemsenmelidir. İkinci husus

tüketicinin kararını özgür bir şekilde diğer bir deyişle gönüllü vermiş olması esastır. Son olarak tüketici

kararını verdikten sonra bu kararından vazgeçemeyek konumda olması gerekmektedir (Sweeney vd, 2000;

Hausknecht vd, 1998; Soutar ve Sweeney, 2003).

Çelişkinin farklı ölçülerde yaşanması söz konusudur. Örneğin bazı tüketiciler için çelişki yüksek derecede

deneyimlenirken bazı tüketicilerde ise bahsedilen hiçbir duygu oluşmamakta yani tüketiciler çelişki

yaşamamaktadır (Soutar ve Sweeney, 2003).

Satın alma sürecini anlamak, satın alma davranışı konusunda önemli bir yere sahiptir. Karar verme ve satın

alma süreci çeşitli aşamalara bölünerek incelenebilmektedir. Örneğin Oliver (1997) satın alma sürecini; karar

verme öncesi (alpha), karar verme sonrası (beta), tüketim aşaması (gamma) ve tüketim sonrası aşama (delta)

olmak üzere dört bölümde ele almaktadır. Karar verme öncesi aşama, alternatif ürünler açısından tüketicide

risk algısı oluşturmaktadır. Alternatif ürünlerin artması, seçeneklerin çekiciliğini de artırmaktadır. Birçok

alternatifin çekici görünmesi, ürünlerle ilgili belirsizlikler, ürünlerin muhtemel olumsuz sonuçları karar

vermenin zorluğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak tüketici en çekici alternatif lehine bir seçim

yapmaktadır (Oliver, 1997; Soutar ve Sweeney, 2003; Koller ve Salzberger, 2007).

Karar verme aşamasında tüketici karar öncesindeki alternatiflerle daha ilgili olmaya başlamakta, seçmediği

alternatiflerin olumlu özellikleri nedeniyle beklenilen pişmanlığın üstesinden gelmeye çalışmaktadır.

Tüketici, verdiği kararın en iyi seçim olup olmadığı konusunda şüphe yaşamaktadır. Çelişkinin yaşanmasına

neden olan iki bilişsel unsurdan biri “bir ürün satın aldım ve ürün olumlu özelliklere sahipti” iken diğeri de

“benzer bir ürün satın aldığım üründen daha iyidir” şeklinde olmaktadır. Bu noktada tüketicinin satın aldığı

ürünün olumlu özellikleri, yeniden uyumlu hale gelmede önemli olmaktadır (Oliver, 1997; Soutar ve

Sweeney, 2003; Koller ve Salzberger, 2007).

Tüketici ürünü satın aldıktan fakat henüz kullanmadan önce, ürünün beklediği performansı gösterip

göstermeyeceği ile ilgili çelişki yaşamaktadır. Tüketim ile birlikte tüketici, tatmini ya da tatminsizliği

yaşamaktadır.

Soutar ve Sweeney’e (2003) göre tüketici, yukarıda bahsedilen satın alma aşamalarında çelişkiden tam

anlamıyla kurtulamamaktadır. Çelişki, herhangi bir aşamada uç noktada hissedilip diğer aşamalarda

görülmeyen bir durum değildir. Çelişki satın alma sürecinin aşamalarında düşük ya da yüksek derecede

görülmeye devam etmektedir. Oliver (1997) da geliştirdiği tatmin modelinde bilişsel çelişki kavramının

sürecin üçte ikisinde var olduğunu ifade etmekte bununla birlikte çelişkinin özellikle karar verme sonrası

fakat kullanım öncesi bir durum olduğunu savunmaktadır. Özetle bilişsel çelişki kavramının satın alma süreci

aşamalarındaki konumu ile ilgili araştırmacılar tarafından bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bu çalışmada

bilişsel çelişkinin satın alma sürecinin tüm aşamalarında varlığı kabul edilmekte ve tüketicilerin satın alma ve

tüketim sonrasında yaşadıkları çelişki üzerinde durulmaktadır.

Pazarlama alanında bilişsel çelişki kavramı ile ilgili çeşitli araştırmaların varlığından söz etmek mümkündür.

Sweeney vd’ye (2000) göre ise bilişsel çelişki kavramı ile diğer satın alma sonrası yapılar arasındaki

ilişkilerin daha fazla araştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Sweeney vd (1996) çelişkinin sonuçları ile ilgili

araştırmaların varlığına karşılık derecelerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların yetersiz olduğunu

savunmuştur. Bu nedenle bilişsel çelişkiyi ölçen iyi yapılandırılmış bir ölçeğin bulunmadığına dikkat

çekmiştir. Araştırmacıların 2000 yılında yaptıkları bir çalışmada bilişsel çelişki kavramı, Oliver’ın (1997)

“gamma” aşaması olarak belirttiği satın alma fakat kullanım ya da deneyim öncesindeki aşama

değerlendirilmiştir. Çalışmada geliştirilen bilişsel çelişki ölçeği duygusal boyut, satın alma pişmanlığı ve

satın alma endişesi olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Duygusal boyut, satın alma kararından sonra
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tüketicide oluşan psikolojik rahatsızlıktır. Satın alma pişmanlığı, satın alma işlemi gerçekleştikten sonra

tüketicinin bu ürüne gerçekten ihtiyacı olup olmadığının ya da ihtiyacı için uygun olan ürünü seçip

seçmediğinin farkına varmasıdır. Satın alma endişesi ise, satın alma gerçekleştikten sonra tüketicinin bu

ürünü satış personelinin zorlaması ile satın alıp almadığının farkına varması ile ilgili bir durumdur (Sweeney

vd, 2000). Araştırma sonucuna göre tüketicinin yüksek derecede çelişki yaşaması durumunda değer algılama

ve tatmin olma olasılığı düşecektir. Aynı şekilde tüketici, ürün kalitesini değerlendirmede de zorluk

yaşayacaktır (Sweeney vd, 2000).

Koller ve Salzberger (2007) bilişsel çelişkinin satın alma sürecinin tüm aşamalarındaki varlığını ortaya

koymaya çalışmaktadır. Araştırmaya göre Oliver’ın (1997) tatmin modelinde yer alan satın alma

aşamalarından karar ile tüketim sonrası aşamalar, birbirine benzemektedir. Ayrıca karar verme öncesinde yer

alan bilişsel çelişki ile diğer aşamalardaki çelişki dereceleri arasında farklılıklar belirlenmiştir. Özetle

araştırmacılar, satın alma karar sürecinin tüm aşamalarında bilişsel çelişkinin uygulanabilir olduğunu ifade

etmektedirler. Aynı zamanda satın alma karar öncesi yaşanan kararsızlığın bilişsel çelişki olarak ifade

edilebileceği belirtilmektedir. Bu noktada karar öncesindeki çelişkiyi azaltma çabaları içine girmek doğru

olacaktır. Çünkü yüksek derecede çelişki yaşayan tüketiciler satın alma kararlarından tamamen vazgeçmekte

ya da kararlarını ertelemektedirler (Koller ve Salzberger, 2007).

Web Sitesi Kalitesi

Fiziksel bir mağazada bir mağazanın kalitesi tüketiciler için önem taşımakta, benzer şekilde yüksek oranda

kaliteye sahip web siteleri de tüketicilerin dikkatini daha fazla çekebilmektedir (Yoo ve Donthu, 2001).

Tüketicilerin algıladıkları kalite, davranışsal niyet, tatmin, bağlılık, ağızdan ağza iletişim gibi davranışlarını

etkileyebilmektedir (Park vd, 2007). Web sitesinin iyi bir şekilde tasarlanması, fonksiyonel ve yararlı

olduğuna dair imajını desteklemektedir. Aynı zamanda tüketicilerin işletmenin mal ya da hizmetlerinin

farkında olmasını sağlamaktadır (Barnes ve Vidgen, 2002). Buna karşılık, bir web sitesinden istenen bilgiye

ulaşamama, gerekli işlemleri tamamlayamama, tüketicilerin sorularına cevap verilmemesi ya da zamanında

iletişim kurulmaması web sitesinin tüketiciler tarafından algılanan kalitesini düşürmektedir (Parasuraman vd,

2005). Sonuç olarak, web sitesi kalitesi online işletmelerin başarısını belirleyici etkenlerden biri olarak

karşımıza çıkmaktadır.

Web sitesi kalitesi sanal bir ortamdan elde edilen hizmetin kalitesinin tüketici tarafından algılanması,

değerlendirilmesi ve yargılanması olarak tanımlanabilir (Udo vd, 2010). Araştırmalarda web sitesi

kalitesinin, web sitesinin etkili bir satın alma ve satın alma sonrası hizmetleri kapsaması gerektiği ifade

edilmektedir.

Web sitesi kalitesi ile ilgili çalışmalar incelendiğinde genel anlamda bilgi, sistem ve hizmete yönelik

karakteristik özelliklerden türediği görülmektedir. Örneğin SITEQUAL ölçeği sistem kalitesine

odaklanırken, eTailQ ve E-S-QUAL ölçekleri sistem ve hizmet kalitesine odaklanmaktadır. Barnes ve

Vidgen’in (2002) geliştirdiği Webqual ölçeğin ise üç karakteristik özelliği de barındırdığı görülmektedir.

Özetle online işletmeler tüketicilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda bilgi sağlamakta (bilgi kalitesi), teknik

açıdan web sitesini yönetmekte (sistem kalitesi) ve tüketicilerine gerekli hizmet ve desteği (hizmet kalitesi)

sağlamaktadır.

Web sitesi kalitesine yönelik turizm alanında çeşitli araştırmalar geliştirilmiştir. Örneğin Jeong ve Lambert

(1999) tüketicilerin internetten algıladıkları bilgi kalitesini ölçme girişiminde bulunmuştur. Buna göre

algılanan fayda, kullanım kolaylığı, erişim kolaylığı tüketicilerin bilgi kalitesi algılarına etki etmektedir.

Kaynama ve Black (2000) ise, online seyahat acentalarının web sitesi kalitesini değerlendirmiştir. Bu noktada

E-QUAL ölçeği geliştirilmiş ve online işletmelerin hizmet kalitesini belirlemede uygulanabilir olduğu ortaya

konmuştur. Kim ve Lee’ye (2004) göre de online seyahat acentaları ve seyahat sağlayıcılarının web sitesinin

kullanım kolaylığı, bilgi içeriği, kişiselleştirilmesi, saygınlık ve güvenliği web sitesi kalite algısında etkili

olmaktadır. Caber (2010) de işletme personelinin web sitesi kalite algısını ölçmüş ve web sitesi kalitesinin

kullanıcıların memnuniyetleri üzerinde daha fazla bir etkiye sahip olduğunu ifade etmiştir. Sonuç olarak web

sitesi kalitesi ile ilgili gerçekleştirilen çalışmaların tüketicilerin bilişsel çelişkisine etkisini incelemede

yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

Algılanan Risk

Tüketici davranışında algılanan risk kavramı ilk olarak Bauer tarafından tanımlanmıştır. Bauer, tüketici

davranışının belirsizlik içermesi ve olumsuz sonuçlar doğurabilme olasılığı nedeniyle tüketicilerin satın alma

davranışlarında risk algıladıklarını ifade etmiştir. Ganguly vd (2009) de algılanan riski tüketicilerin satın
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alma kararlarının sonuçlarını önceden göremediklerinde karşılaştıkları belirsizlik durumu olarak

tanımlamaktadır.

Algılanan online risk ise, tüketicilerin online işlemlerinden dolayı oluşabilecek olumsuz sonuçlara karşı

inancı, tutumu olarak tanımlanmaktadır (Kim vd, 2008). Kim vd’ye (2008) göre online satın almalarda

finansal risk, performans ve gizlilik riski olmak üzere tüketicilerde baskın olarak ortaya çıkan üç önemli risk

türü bulunmaktadır. Tüketicinin online işlem yaparken satın alma butonuna istemeden iki kez tıklaması ya da

sitenin hata vermesi (finansal risk), web sitesinde sunulan ürünün kusurlu olup olmaması ile ilgili duyulan

endişe (performans riski), online işlemlerin gizliliği ve güvenliğinin belirgin olmaması (gizlilik riski)

algılanabilecek riskler arasındadır.

Algılanan risk ve güven kavramları birbirine yakın kavramlardır. Alanyazın incelendiğinde risk ve güven

kavramları arasında bir karışıklık olduğu görülmektedir. Örneğin Stewart’a (1999) göre risk, tüketicinin

güveni ile satın alma isteği arasında moderatör bir etkiye sahiptir. Kim ve Prabhakar’a (2000) göre risk ve

güvenin dengelenmesi gerekmektedir. Cheung ve Lee (2000) ise güvenin algılanan riskten önce geldiğini

ifade etmekte buna karşılık Mitchell (1999) algılanan riskin güvenden önce geldiğini ileri sürmektedir. Bu

çalışmada algılanan riskin güven kavramı üzerinde etkisi olduğu görüşü savunulmaktadır. Buna göre

tüketicilerin bir web sitesinden risk algılamaları siteye güvenmeleri konusunda etki etmektedir.

Güven

İnternetin yaygınlaşması ile birlikte web siteleri, işletme başarısında büyük bir rol oynamaya başlamıştır.

Web sitelerinin başarısında ise web sitesine karşı geliştirilen güven önemli olmaktadır. Web siteleri

işletmelerin sanal mağazası konumundadır. Tüm ilişkilerde olduğu gibi güven, işletme ve tüketici arasında

önemli bir bağ olmaktadır.

Güven, inanç, tutum, niyet ve davranış olarak kavramsallaştırılmaktadır. Güven, risk alma isteği olarak da

tanımlanmaktadır (Kuan vd, 2007). Güven ile ilgili boyutlarda bakıldığında en çok üç boyutun sıkça

kullanıldığı görülmektedir (Chen, 2006; Kuan vd, 2007) Bu boyutlar; yeterlilik, yardımseverlik ve

bütünlüktür. Bu üç temel özelliğe sahip işletmelere tüketiciler tarafından güven duyulması olasıdır. Yeterlilik

kavramı, bir işletmenin tüketicilerine verdiği sözleri yerine getirebilme yeteneğidir. Güvenin yardımseverlik

boyutu, tüketicinin işletmenin kendisine her zaman yardım etme çabası içinde olduğuna inanmasıdır.

Bütünlük özelliği ise bir işletmenin söz verdiği işlemleri dürüstlük, güvenilirlik içerisinde yerine getirmesini

ifade etmektedir. Bu doğrultuda güven, tüketicinin online işlemler gerçekleştiren işletmelerin bütünlüğü,

yardım severliği ve yeterliliği ile ilgili inançları olarak tanımlanmaktadır (Kuan vd, 2007).

Yeniden Ziyaret Etme Niyeti

Satın alma niyeti tüketicinin bir işletme ile devam etmesi ya da bu işletmeden vazgeçmesi ile ilgili

düşüncelerini yansıtmaktadır. Tüketici deneyimleri, tüketicinin satın alma niyetini etkilemektedir. Olumlu

deneyimlere sahip bir tüketicinin o işletmeyi yeniden kullanma olasılığı yüksektir (Udo vd, 2010). Niyet,

sürekliliği, düzenli kullanımı, sıklığı, tercih etmeyi ve tavsiye etmeyi kapsamaktadır. Online satın alma

niyeti, tüketicilerin doğrudan bir web sitesinden satın alma isteklerini ifade etmektedir (Chen vd, 2010).

Online yeniden satın alma niyeti ise tüketicinin belirli bir web sitesinde sunulan mal ya da hizmetleri yeniden

satın alma isteği olarak tanımlanmaktadır (Ha vd, 2010). Bu noktada yeniden ziyaret etme niyeti ise, bir web

sitesini tekrar ziyaret etme isteği olarak tanımlanabilir. Alanyazına bakıldığında tüketici tutum ve

deneyimleri ile online satın alma niyetinin, ürün bilgisi, internetten bilgi arama ile online satın alma niyetinin,

web sitesi tasarımı ile online satın alma niyetinin ilişkilerinin incelendiği görülmektedir. Bu çalışmada ise

tüketicinin bilişsel çelişkisinin bir web sitesinin yeniden ziyaret etme niyetine etkisi belirlenmeye

çalışılmıştır.

Araştırma Modeli

Bu çalışmada, tüketicilerin bir web sitesine karşı yeniden satın alma niyetini geliştirirken etkili olduğu

varsayılan kavram ve süreçler ayrıştırılmıştır. Araştırmada kullanılan beş yapı arasında gerçekleşen doğrudan

ve dolaylı ilişkilerin tüketicilerin bir web sitesinden yeniden satın alma niyetini etkileyebileceği

düşünülmektedir (Şekil 1).
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Şekil 1. Model Önerisi

Bilişsel

Çelişki

Yeniden
Web Sitesi

Kalitesi

Güven

Satın Alma

Niyeti

H1a

H2b

H2a

H1b

H5

H3a

H3c

H3b

H4b

H4a

Algılanan

Risk

Tüketiciler tarafından bir web sitesi ziyaret edildiğinde web sitesinde yer alan bilginin kullanılabilir olması,

web sitesinin tüketici ile işletme arasındaki etkileşimi sağlaması, web sitesinin güvenliğinin yeterli olması ve

görsel açıdan çekici bulunması web sitesi kalite algısını artırabilir. Tüketicilerin web sitesi kalite algısının

yüksek olması siteye güveni ve siteyi yeniden ziyaret etme olasılığını artırabilir. Kim vd’ye (2008) göre web

sitesinde algılanan bilgi kalitesi ve sitenin güvenliği siteye karşı güven oluşturmada olumlu bir etkiye

sahiptir. Barnes ve Vidgen (2002) ise tüketicilerin güven algılarını artırmada web sitesi tasarımının önemine

dikkat çekmektedir. Ganguly vd (2009) de web sitesi kalitesinin, tüketicilerin ilgili siteden yeniden satın alma

gerçekleştirmesinde doğrudan etkili olduğunu öne sürmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki hipotez

geliştirilmiştir.

H1a-b: Tüketicinin web sitesi kalite algısı arttıkça, (a) tüketici güveni ve (b) yeniden ziyaret etme niyeti artar.

Fiziksel bir bina ya da bir satış personeli ile etkileşim içinde bulunamamak, tüketicinin online satın almalarda

risk algılamasına neden olabilir. Web sitesinde yer alan mal ya da hizmeti önceden hissedememek ya da

deneyememek, web sitesinde sunulan mal ya da hizmetle ilgili resimlerle, tüketiciye ulaşan mal ya da

hizmetin aynı olmaması gibi bazı durumlar tüketicinin finansal ve performans açısından risk algılamasına

neden olabilir. Tüketicinin algıladığı risk, web sitesine yönelik geliştirilebilecek güveni etkileyebilir. Lim

(2003) de algılanan riskin güven üzerinde etkili olduğunu ifade etmektedir. Risk algısının yüksek olması,

tüketicinin söz konusu web sitesini yeniden ziyaretini etkileyebilir (Kim vd, 2008; Gefen vd., 2003). Paralel

bir şekilde algılanan risk, tüketicilerin satın alma sonrası yaşadıkları bilişsel çelişkinin artmasına sebep

olabilir. Koller ve Salzberger (2007) de algılanan riskin artması durumunda çelişkinin de artacağını

belirtmektedir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur.

H2a-b-c: Algılanan risk arttıkça, (a) güven ve (b) yeniden ziyaret etme niyeti azalır, (c) bilişsel çelişki artar.

Tüketiciler bir web sitesini ziyaret etmeleri sırasında siteyle ilgili risk algılamaları söz konusu olabilir. Web

sitesi kalite algısı, tüketicilerin risk algısı üzerinde etkili olabilir (Ganguly vd, 2009). Tüketicilerin web

sitesinin profesyonel bir görünüme ve yeterli bilgilere sahip olduğuna ve sitenin güvenilir olduğuna inanması

satın alma sonrası yaşanan çelişkinin azaltılmasında yardımcı olabilir. Web sitesi kalite algısı ile bilişsel

çelişki arasında doğrudan ve algılanan risk ve güven aracılığıyla dolaylı bir ilişki olabileceği

varsayılmaktadır. Clark ve Das (2009) da etkili bir web sitesinin tüketicilerin kararları ile ilgili daha az

çelişki yaşamasını sağladığını savunmaktadır. Alanyazındaki bulgular doğrultusunda aşağıdaki hipotez

geliştirilmiştir.

H3a-b: Tüketicinin web sitesi kalite algısı arttıkça (a) algılanan risk ve (b) bilişsel çelişki azalır.

Web sitesine karşı oluşturulan güvenin, tüketicilerin yaşadıkları bilişsel çelişki üzerinde etkili olacağı

düşünülmektedir. Koller ve Salzberger (2007) de online satın almalarda güvenin, tüketici tarafından çelişkiyi

azaltmada kullanılabileceğini belirtmektedir. Benzer şekilde tüketici güveninin web sitesini yeniden

kullanma olasılığını doğrudan ve bilişsel çelişki üzerinden dolaylı olarak etkileyebileceği düşünülmektedir

(Kim vd, 2008). Böylelikle aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur.

H4a-b: Tüketici güveni arttıkça (a) bilişsel çelişki azalır, (b) yeniden ziyaret etme niyeti artar.

Tüketiciler satın alma kararlarından sonra ve hatta mal ya da hizmetin kullanımından sonra çelişki yaşamaya

devam edebilir. Kullanım sonrasında çelişkinin devam etmesi tüketicilerin web sitesinden yeniden satın alma

gerçekleştirmesini engelleyebilir. Koller ve Salzberger (2007) de bilişsel çelişkinin tüketicilerin satın alma
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kararlarını ertelemesine ya da karardan tamamen vazgeçmesine neden olabileceğini belirtmektedir. Nadeem

(2007) ise çelişkiyi daha az yaşayan tüketicilerin ilgili işletmede kalma olasılıklarının daha fazla olduğuna

işaret etmektedir. Sonuç olarak aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir.

H5: Tüketicinin bilişsel çelişkisi arttıkça, yeniden ziyaret etme niyeti azalır.

Özetle denilebilir ki, tüketicilerin bir web sitesini yeniden kullanma/ziyaret etme ya da web sitesinde sunulan

mal ya da hizmeti tekrar satın alma isteği olarak tanımlanan niyet (Ha vd, 2010) tüketicinin web sitesi kalitesi

ve risk algıları, güven duyguları ve çelişki seviyelerinden etkilenebilir.

Yöntem

Araştırma kapsamında kavramlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amacıyla inceleme yöntemi

kullanılmıştır. Anket oluşturulurken, kavramların güvenilirlik ve geçerliliklerinin önceki çalışmalarla

denendiği ölçeklerden yararlanılmıştır. Belirli özelliklere sahip gruplara ulaşımın kolay olması, zaman ve

kağıt tasarrufu sağlaması açısından (Wright, 2005) anketin online olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Web sitesi kalitesi kavramını ölçmek üzere Barnes ve Vidgen’in (2002) çalışmasında güvenilirliği test

edilmiş ölçekten yararlanılmıştır. Kullanışlılık, bilgi kalitesi ve hizmet etkileşim kalitesi olmak üzere üç

boyuttan oluşan ölçek, daha önce alanyazında da belirtildiği üzere web sitesi kalitesinin bilgi, sistem ve

hizmet kalitesine yönelik üç temel özelliği barındırmaktadır. İfadelerin çevriminde kaynak metinden

uzaklaşma ve uygunluk düzeyini belirlemek için geri çeviri yöntemi ile ilk kaynak dokümanla tekrar

karşılaştırma yapılmıştır. Online satın almada algılanan risk seviyesini ölçmek amacıyla Kim vd’nin (2008)

belirttiği üzere finansal risk ve performans riski üzerinde durulmuştur. Bu risk grupları 4 madde ile ölçülmüş

ve bu maddeler Erel’den (2008) uyarlanmıştır. Güven algısının ölçülmesinde Caber’in (2010) çalışmasında

yer alan ifadeler derlenmiştir. Bilişsel çelişkinin ölçülmesi amacıyla çeşitli ölçekler geliştirilmiştir. Bununla

birlikte Koller ve Salzberger’in (2007) geliştirdikleri ölçeğin, alanyazında bulunan ölçeklerden derlenmesi,

uygulamanın turizm alanında gerçekleştirilmesi ve bilişsel çelişki kavramının tüketici satın alma sürecinin

tüm aşamalarında görülebileceğinin belirlenmesi gibi nedenler ölçeğin seçiminde etkili olmuştur.

Tüketicilerin yeniden kullanma/ziyaret etme niyetlerini ölçme amacıyla Yoo ve Donthu’nun (2001)

SITEQUAL ölçeğinde yer alan niyet soruları kullanılmıştır. Tüm ifadeler, tutum ölçeklerinden biri olan 5’li

Likert ölçeği ile ölçülmüştür (1= kesinlikle katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3= kararsızım, 4= katılıyorum,

5= kesinlikle katılıyorum). Anketin ilk bölümünde tüketicilerin demografik bilgilerini ve ayrıca internetten

satın alma alışkanlıklarını belirleme yönünde ifadeler yer almaktadır. İkinci bölüm ise tüketicilerin web sitesi

kalitesi, algılanan risk, güven, bilişsel çelişki algılarını ve yeniden ziyaret etme niyetlerini ölçmeye yönelik

ifadelerden oluşmaktadır.

Anketi uygulamadan önce belirlenen maddelerin güvenilirliklerini test etmek ve araştırmada

karşılaşılabilecek sorunları önceden görebilmek amacıyla 20 kişiden oluşan bir ön test uygulaması

gerçekleştirilmiştir. Ön testte, ankette kullanılması planlanan ölçekler güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur.

Bunun için Cronbach Alpha katsayı değerlerine bakılmıştır. Alpha katsayısının 0.40’tan düşük olması

ölçeğin güvenilir olmadığı anlamına gelmektedir (Kalaycı, 2006). Güvenilirlik analizinde Alpha katsayısının

her ölçek için = 0.40 üzerinde olması öngörülmüş, katsayıyı düşüren ifadelerin ölçekten çıkarılmasına karar

verilmiştir. Buna göre web sitesi kalitesi ölçeğinin Alpha katsayısı = 0.96 olarak belirlenmiştir. Algılanan

risk için bu rakam= 0.68, güven için ise = 0.91 olmaktadır. Bilişsel çelişki (= 0.93) ve yeniden ziyaret

niyetinin (= 0.86) de güvenilir olduğu söylenebilir. Anketin genel güvenilirlik analizinde ise katsayı =

0.97 olarak tespit edilmiştir. Böylelikle anket uygulaması için yeterli altyapı sağlandığı ve hazırlanan anket

içeriğinin yeterli olduğu gözlemlenmiştir.

Zaman ve kaynak yetersizliklerinden dolayı ilgilenilen evrenin tamamının araştırmaya dahil edilememesi

sıklıkla yaşanmaktadır. Evrenin tamamının dahil edilememesi durumunda, evreni temsil edebilecek bir

örneklem ve çerçevesinin oluşturulması gerekmektedir. Örneklem, evrenin içinde yer alan ve cevapların elde

edilebileceği temsil yeteneği olan daha küçük bir gruptur (Yüksel ve Yüksel, 2004). Araştırma evreni,

internetten tatil rezervasyonu yaptırmış kişilerden oluşmaktadır. Türkiye’de internetten tatil rezervasyonu

yaptırmış kişiler potansiyel katılımcı olarak düşünüldüğünde evrenin oldukça geniş olduğu söylenebilir. Bu

nedenle evreni temsil etme yeteneğine sahip örneklemin belirlenmesine dikkat edilmiştir. Örneklem olarak

Adnan Menderes Üniversitesi Bellis Bay (Didim MYO Sosyal Tesisler) ve Adnan Menderes Üniversitesi

akademik ve idari personeli ulaşım kolaylığından dolayı tercih edilmiştir. Katılımcıların en son yaptıkları tatil

rezervasyonu düşünülerek web sitesi kalitesi, algılanan risk, güven, bilişsel çelişki ve yeniden ziyaret etme

niyeti ile ilgili algıları incelenmek istenmiştir. Hazırlanan anket www.anketrobotu.com adresinde aktif hale
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getirilerek anket linki 11.04.2010 tarihinde katılımcıların elektronik posta adreslerine gönderilmiştir. On

günün sonunda elde edilen anket sayısı 210’dur.

Çalışmanın uygulanacak analiz için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla verinin normal dağılım

sergileyip sergilemediği tespit edilmiştir. Yine veri setinin faktör analizi için uygun olup olmadığını

belirlemek amacıyla Keiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği ölçütü kullanılmıştır. KMO oranının

(0,5) in üzerinde olması gerekmektedir. Oran ne kadar yüksek olursa veri seti faktör analizi yapmak için o

kadar iyidir denilebilir (Kalaycı, 2006). Araştırmada kullanılan ölçeklerin ve ölçeklerde yer alan ifadelerin

ilgili ölçeğe ait olup olmadığını açıklamak için Açıklayıcı Faktör Analizinden yararlanılmıştır. Açıklayıcı

Faktör Analizi, verinin kovaryans ya da korelasyon matrisinden yararlanılarak birbirleri ile ilişkili p sayıda

değişkenden daha az sayıda ve birbirlerinden bağımsız yeni değişkenler (faktör) türetmek üzere yararlanılan

faktör analizi olarak tanımlanmaktadır (Özdamar, 2002). Kullanılan ölçeklerin evrenselleşmemiş olması ve

birbirinden bağımsız faktörlerin bulunması nedeniyle Açıklayıcı Faktör Analizinden yararlanılmıştır.

Modelde yer alan yapılar arasındaki ilişkilerin analiz edilmesinde ise Yapısal Eşitlik Modellemesi

kullanılmıştır. YEM uygulamalarında teorik bir modelden yola çıkarak, elde edilen veri ile oluşturulan örtük

–gizli- doğrudan gözlenemeyen değişkenler arasındaki neden sonuç ilişkileri ortaya çıkarılmaya çalışılır.

İşaret edilen teorik model ile elde edilen veri doğrultusunda ortaya çıkan uygun model yapıları test edilir

(Şimşek, 2007). Önerilen modelin YEM’e uygunluğunun ve veri uyumunun test edilebilmesi için ki-kare

(x2), uyum indeksleri(fit-index), RMSEA (root means square error approximation) gibi değerlerin gözden

geçirilmesi gerekmektedir. Araştırmacılar bu değerlere ilişkin ifadelerinde ki-kare değerleri için belirli bir

sınır belirtmemekle birlikte mümkün olan en düşük değerin daha iyi bir sonuca işaret ettiğini

belirtmektedirler. Uyum indekslerinin ise 1.00 değerine ne kadar yakın olursa değişkenler ile veri arasındaki

uyumun o derece yüksek olduğu işaret edilmektedir. RMSEA değerinin 0,80’in altında olması yine modelin

uyum iyiliğini göstermektedir (Bilim, 2010). Analizdeki ilişkiler için regresyon katsayılarının anlamlı olup

olmadığı AMOS 18 programında incelenmiştir. Regresyon ilişkilerinin parametre tahminleri (Estimates),

standart hatalar (Standart Error) ve kritik oranlar (Critical Ratio) çıkarılmıştır. Kritik oran, parametre

tahmininin, standart hataya bölünmesiyle bulunmaktadır. Kritik oran değeri (CR) + 1,96 ya da – 1,96’dan

büyük olan parametreler istatistiksel olarak anlamlıdır. Anlamlı olmayan parametrelerin ise modelde önemsiz

olarak kabul edilerek çıkartılması önerilmektedir (Byrne, 2001).

Bulgular ve Sonuç

Faktör Analizi Bulguları

Faktör analizi yaparken grupların belirlenebilmesi için Temel Bileşenler Analizi (TBA) yöntemi

kullanılmıştır. Eigen değeri ise “1” olarak alınmıştır. Faktör analizinin uygulanması için tüm soruların

birbirinden bağımsız olduğu kabulüne dayanan “varimax rotasyonu” kullanılmıştır. Web sitesi kalitesi

boyutlarının belirlenmesinde kullanılan veri setinin analizler için mükemmel düzeyde (KMO= ,932, p<0,05)

olduğu görülmüştür. Rotasyondan sonra ortaya çıkan faktör grupları ve değişkenler Tablo 1’de

gösterilmektedir.
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Tablo 1. Web Sitesi Kalitesi İle İlgili Döndürülmüş Faktör Matrisi

Bilginin Etkileşim

Kullanılabilirliği Güvenliği Görsellik

Siteyi nasıl kullanacağımı öğrenmek kolaydı ,787

Sitede gezinmek kolaydı ,832

Sitenin kullanımı basitti ,791

Doğru bilgi elde ettim ,753

İnandırıcı bilgi elde ettim ,694

Bilgiye hızlı bir şekilde ulaştım ,690

Bana konuyla ilgili yeterli bilgi sağladı ,731

Sağlanan bilgi anlaşılabilir nitelikteydi ,763

Sağlanan bilgi yeterli detaya sahipti ,610

Bilgiyi uygun bir bicimde sunmuştu ,670

Güven vericiydi ,619

Kişisel bilgilerimin güvende olduğunu hissettim ,791

Kurumla kolay iletişim kurmamı sağladı ,667

Urun ya da hizmetlerin söz verildiği şekilde iletileceğikonusunda kendimi güvende hissettim ,809

Rezervasyon yaptırdığımda kişisel bilgilerimin başkalarıylapaylaşılmayacağına inandım ,835

Çekici bir görünüme sahipti ,721

Sitenin dizaynı faaliyet alanına uygundu ,609

Site profesyonel görünüme sahipti ,697

Site bana olumlu bir web deneyimi sağladı ,773

Saygınlık yansıtmaktaydı ,594

Kişiye özel bir izlenim bıraktı ,595

Algılanan risk ile ilgili boyutlarının belirlenmesi için gerçekleştirilecek değerlendirmede kullanılan örneklem

sayısının yeterli düzeyde (KMO= ,511, p<0,05) olduğu görülmüştür. Faktör sayısının belirlenmesinde

algılanan risk ile ilgili iki faktör belirlenmiştir. Buna göre, birinci faktör toplam varyansın % 38,486’sını

açıklamaktadır. Birinci ve ikinci faktörler ise toplam varyansın % 72,155’ini açıklamaktadır.

Tablo 2. Algılanan Risk İle İlgili Döndürülmüş Faktör Matrisi

Finansal Risk Performans Riski

Siteye yansıtılan maliyet dışında gizli maliyetler ortaya çıkmadı ,872

Rezervasyon yaptırmadan önce urunu hissetmek ya da denemek zordu ,827

Otelin fiziksel görünümü ile web sitesinde yer alan resimler aynıydı ,845

Otelde sunulan hizmetlerin özelliklerini web sitesinde yer alan

resimlere bakarak anlamak zordu ,758

Güven kavramının boyutlarının oluşturulmasında gerçekleştirilecek analizler öncesinde KMO oranı ,818

olarak belirlenmiştir. Bu durum veri setinin çok iyi derecede olduğunu göstermektedir. Analiz sonucunda

güven kavramını yansıtan bir faktör belirlenmiştir. Buna göre belirlenen faktör toplam varyansın %

76,672’sini açıklamaktadır.

Tablo 3. Güven İle İlgili Ortak Varyans

Initial Extraction

Sitede verilen sözlerin her zaman yerine getirileceğine inandım 1,000 ,721

Bir sorun yasarsam bana karşı dürüst olunacağını düşündüm 1,000 ,783

En iyi hizmeti alabilmek için fikir sorduğumda bana doğru tavsiyelerde bulunacağına

inandım 1,000 ,810

Bu sitede sunulan urun ve hizmetlere çok güvendim 1,000 ,753
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Bilişsel çelişki kavramı ile ilgili değişkenler faktör analizine dahil edilmek istendiğinde veri setinin analizler

için mükemmel düzeyde (KMO=,902, p<0,05) uygun olduğu tespit edilmiştir. Bilişsel çelişki için iki faktör

belirlenmiştir. Buna göre birinci faktör toplam varyansın % 44,865’ini açıklamaktadır. Birinci ve ikinci

faktör ise toplam varyansın % 82,236’sını açıklamaktadır.

Tablo 4. Bilişsel Çelişki İle İlgili Döndürülmüş Faktör Matrisi

Satın Alma Pişmanlığı Satın Alma Endişesi

Tatil rezervasyonu yaptirdiktan sonra parami baska

yerde harcasam iyi olur dusuncesi olustu ,877

Tatil rezervasyonu yaptirdiktan sonra bu tatile gitme

konusunda tam da emin olamadim

,805

Parami bu tatile harcayacagimdan dolayi baska bir ,836

urun/hizmet satin alamamak beni rahatsiz etti

Satin alma kararimin dogrulugundan emin olamadim ,779

Site araciligiyla yapilan islemlerin dogru oldugundan

emin degildim ,800

Islemi yaptirmama ragmen rezervasyonla ilgili

endiselerim devam etti

,882

Bu web sitesinden yaptigim secimin dogru oldugundan ,792

emin degilim

Yeniden satın alma niyetinin boyutlarının oluşturulmasında gerçekleştirilecek analizler öncesinde KMO oranı

,733 olarak belirlenmiştir. Bu durum veri setinin iyi derecede olduğunu göstermektedir. Analiz sonucunda

yeniden satın alma niyetini yansıtan bir faktör belirlenmiştir.

Tablo 5. Yeniden Satın Alma Niyeti İle İlgili Ortak Varyans

Initial Extraction

Web sitesinin islemleri yerine getirebilme kapasitesinden memnun kaldim 1,000 ,808

Kisa zamanda yine bu web sitesinden tatil rezervasyonu yaptiracagim 1,000 ,867

Bu site araciligiyla tatil rezervasyonu yaptirmayi dostlarima tavsiye ederim 1,000 ,890

Hipotezlerin Test Edilmesi

Alanyazın ışığında geliştirilen hipotezler, yapılar arasındaki regresyon katsayıları incelenerek test edilmiştir.

Elde edilen bulgular şu şekildedir.

H1 a-b: Tüketicinin web sitesi kalite algısı arttıkça, (a) tüketici güveni ve (b) yeniden ziyaret etme

niyeti artar.

(a) Web sitesi kalitesi ile güven arasında anlamlı ve olumlu bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Bir web

sitesinde yeterli bilginin bulunması tüketicilerin ilgili siteye karşı güven oluşturmalarında yardımcı

olmaktadır. Bu bulgu literatürle uyuşmaktadır. Örneğin Barnes ve Vidgen’e (2002) göre bir web sitesinde

doğru bilgi verilip verilmediği tüketicilerin kalite değerlendirmelerinde ön sıralarda yer almaktadır. Nicolaou

ve McKnight da (2006) web sitesinde bilgi kalitesinin güveni artırdığını belirtmektedir. Öte yandan

tüketicinin siteyle kolay iletişim kurabilmesi de web sitesi kalitesi açısından önemli olmaktadır. Bir web

sitesinin güvenlik politikalarının tüketicilerin güveni üzerinde etkili olduğunu söylemek mümkündür (Kim

vd., 2008; Ganguly, Dash ve Cry, 2009). Web sitesinin profesyonel bir görünüme sahip olması da tüketici

güveni üzerinde etkili olmaktadır. Barnes ve Vidgen’e (2002) göre de web sitesi tasarımı tüketicilerin güven

algılarını arttırmada etkili olmaktadır.

(b) Web sitesi kalitesinin yalnızca görsellik boyutu ile yeniden ziyaret niyeti arasında anlamlı ve doğru yönlü

bir ilişki olduğu görülmektedir. Web sitesinin kişiye özel bir izlenim bırakması ve tüketicilere olumlu bir web

deneyimi sağlaması, tüketicilerin ilgili siteden yeniden satın alma gerçekleştirmelerinde etkili olmaktadır.

Elde edilen bulgunun literatürle örtüştüğü söylenebilir. Örneğin, Wolfinbarger ve Gilly (2003) tüketicilerin

kalite algılamalarında, tatmin düzeylerinde ve niyetleri üzerinde en fazla etkiye web sitesi tasarımının sahip

olduğunu tespit etmişlerdir.Web sitesinin diğer boyutları olan bilginin kullanılabilirliği ve etkileşim güvenliği

boyutları ile yeniden ziyaret niyeti arasındaki ilişki önceki çalışmalarda belirlenmiş olmasına rağmen, bu

araştırmada ilişki tespit edilememiştir. Literatürde yer alan araştırmalar ile bu çalışmada uygulanan araştırma

yöntemlerinin farklı olmasından dolayı böyle bir sonuç elde edilmiş olabilir. Aynı şekilde araştırmaya konu
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olan ürün ya da hizmet farklılığının da sonucu etkilemiş olabileceği düşünülebilir. Görsel bilgi metne oranla

hafızada daha fazla kalabilir. Matina’ya (2001) göre, görsel bilgi tüketicilerin bir işletmenin reklamıyla ilgili

algısında etkili olmaktadır. Katılımcıların bazılarının görsel bilgiye olan ihtiyacı metinsel bilgilerden daha

fazla olabilir. Aynı zamanda otel işletmesinin web sitesinde sunduğu tatil ürününün soyutluğu tüketici

tarafından görsellikle somutlaştırılmaya çalışılabilir. Bilginin kullanılabilirliği ve etkileşim güvenliği

boyutları ile yeniden satın alma niyeti arasında doğrudan bir ilişki görülmemekle birlikte, algılanan risk ve

güven üzerinden dolaylı bir etkiye sahip olduğunu söylemek mümkündür. Nicolau vd. (2006) de bilgi

kalitesinin web sitesini kullanma niyeti üzerindeki etkisinde algılanan risk ve güven kavramlarının aracı

konumda olduğunu belirtmektedir.

H2 a-b-c: Algılanan risk arttıkça, (a) güven ve (b) yeniden ziyaret etme niyeti azalır, (c) bilişsel çelişki

artar.

(a) Tüketicilerin web sitesine yönelik algıladıkları finansal risk, güveni etkilemektedir. Tüketiciler, web

sitesine yansıtılan maliyet dışında gizli maliyetlerin çıkmayacağına inandıklarında siteye güvenmektedirler.

Lim (2003) tüketicilerin düşük risk algılamalarının güven üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkiye sahip

olduğunu ifade etmektedir.

(b) Finansal risk ile yeniden ziyaret niyeti arasında anlamlı ve doğru yönlü bir ilişki ortaya çıkmıştır.

Tüketicilerin algıladıkları risk arttıkça, siteyi yeniden ziyaret etme olasılığı azalmaktadır. Gefen (2000)

algılanan riskin satın alma niyetini ve satın alma davranışını etkilediğini belirtmektedir. Benzer şekilde Kim

vd. de (2008) tüketicilerin risk algılamalarının satın alma niyeti üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu

belirlemişlerdir.

(c) Algılanan risk boyutlarının, bilişsel çelişki boyutlarından satın alma endişesi ile ilişkisi tespit edilmiştir.

Tüketicilerin web sitesinde gösterilen resimle sunulacak ürünün aynı olacağına dönük düşünceleri arttıkça

endişeleri azalmaktadır. Tüketicilerin risk algısının artması, çelişkinin de artmasına neden olmaktadır. Bu

bulguyla ilişkili olarak Koller ve Salzberger (2008) online olmayan satın almalarda tüketicilerin algıladıkları

risk arttıkça çelişkinin de artacağını ifade etmektedir.

H3a-b: Tüketicinin web sitesi kalite algısı arttıkça (a) algılanan risk ve (b) bilişsel çelişki azalır.

(a)Web sitesi kalite boyutlarından bilginin kullanılabilirliği ve etkileşim güvenliği boyutları ile algılanan risk

boyutlarından biri olan finansal risk arasında anlamlı bir ilişki söz konusudur. Web sitesinde sunulan bilginin

niteliğindeki artış kişilerin siteye yansıtılan maliyetlerin dışında gizli maliyetler çıkmayacağına dönük

algısını olumlu etkilemektedir. Sitenin etkileşim niteliğinin artması durumunda tüketicilerin gizli maliyetler

çıkmayacağına dönük algıları olumlu etkilenmektedir. Web sitesi kalitesi ile performans riski arasında bir

ilişki gözlemlenmemiştir. Tüketimin gerçekleşmiş olmasının performans riski algısını ortadan kaldırdığı

düşünülmektedir.

(b) Web sitesi kalite boyutlarından görsellik ve etkileşim güvenliğinin, bilişsel çelişkinin satın alma endişesi

boyutuna etkisi olduğu belirlenmiştir. Buna göre, web sitesinde yer alan tasarım, profesyonel görünüm

tüketicilere olumlu bir web deneyimi sağlamakta ve tüketicilerin yapmış olduğu rezervasyonla ilgili

endişelerinin azalmasını sağlamaktadır. Görsellik, web sitesinden satın alınan ürünün, tüketicilerin zihninde

somutlaştırılmasına yardımcı olmaktadır. Clark ve Das’ın da (2009) belirttiği gibi etkili bir web sitesi

tasarımı, tüketicilerin çelişkiyi daha az yaşamasında etkili olabilir. Tüketicinin web sitesine güvenmesi,

herhangi bir durumda online işletme ile iletişim kurabilmesi, site aracılığıyla gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili

endişelerini azaltmaktadır. Bu bulguyla örtüştüğü şekilde O’Neill ve Palmer (2004) da zaman içinde

tüketicinin algıladığı kalitenin azalmasının, çelişkiyi arttırdığını belirtmektedir. Web sitesi tasarımı

tüketicilerin siteden olumlu bir deneyim elde etmesini sağlamakta bu durum da tüketicilerin endişelerini

azaltmaktadır.

H4 a-b: Tüketici güveni arttıkça (a) bilişsel çelişki azalır, (b) yeniden ziyaret etme niyeti artar.

(a) Güven ile bilişsel çelişkinin satın alma endişesi boyutu arasında anlamlı ve ters yönlü bir ilişki söz

konusudur. Tüketicilerin yapmış oldukları tatil rezervasyonu ile ilgili endişelerinin azaltılmasında siteye karşı

güvenin artması etkili olmaktadır. Tüketiciler web sitesi aracılığıyla tatil rezervasyonu gerçekleştirdiklerinde

rezervasyonla ilgili endişeler duymaktadır. Bununla birlikte bir sorunla karşılaştığında web sitesi aracılığıyla

bunu çözebileceğine dair inancı, doğru bir web sitesi kullandığı yönündeki düşüncelerini destekleyebilir.

Koller ve Salzberger (2008) de online satın almalarda çelişkinin şekillenmesinde güvenin algılanan riskten
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daha önemli olduğunu belirtmektedir. Kim’e (2010) göre tüketicilerin online işletmede kalmasını sağlayan

önemli kavramlardan biri olan güven, bilişsel çelişkinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

(b) Güven ve yeniden ziyaret niyeti arasında da anlamlı ve olumlu bir ilişkiden söz etmek mümkündür.

Tüketici, web sitesine güvendiği oranda, siteyi yeniden ziyaret etme olasılığı artmaktadır. Birçok araştırma da

tüketicilerin web sitesine karşı geliştirdikleri güvenin online satın alma niyetinde etkili olduğunu

göstermektedir (Nicolaou ve McKnight, 2006; Kuan ve Bock, 2007; Kim vd., 2008).

H5: Tüketicinin bilişsel çelişkisi arttıkça, yeniden ziyaret etme niyeti azalır.

Bilişsel çelişkinin satın alma endişesi boyutu ile yeniden ziyaret niyeti arasında anlamlı ve olumlu bir ilişki

olduğu görülmektedir. Tüketicilerin satın aldıkları ürün ya da hizmetle ilgili çelişki yaşamamaları, siteyi

yeniden kullanma niyetini olumlu yönde etkilemektedir. Kim (2011) bilişsel çelişki kavramının tüketicilerin

söz konusu web sitesinden yeniden satın alma niyetini olumsuz yönde etkilediğini tespit etmiştir. Yine,

Koller ve Salzberger’e (2007) göre yüksek derecede bilişsel çelişki yasayan tüketiciler satın alma

kararlarından vazgeçmekte ya da kararlarını ertelemektedirler. Sweeney vd. de (2000) tüketicilerin satın alma

endişesinin ürünle ilgili kalite değerlendirmesinde etkili olduğunu ve satın alma endişesini yüksek derecede

yasayan tüketicilerin bu konuda zorluklar yaşadığını tespit etmiştir.

Sonuç

Bu araştırmada elektronik ortamda gerçekleştirilen satın almada, web sitesi kalite boyutlarının tüketici

tarafından satın alma sonrasında yaşanan bilişsel çelişkiyi azaltmada ve tüketicilerin söz konusu siteyi

yeniden ziyaret etme niyetini artırmadaki rolü incelenmiştir. Web sitesi kalitesinin görsellik boyutunun

önceki çalışmalarda yeteri kadar araştırılmadığı görülmüştür. Bu çalışmada araştırma bulgularına göre, bir

web sitesinin kalitesinin tüketicilerin söz konusu siteden yeniden satın alma niyeti üzerinde etkili olmakla

birlikte bu etkinin yalnızca görsellik boyutu ile sağlandığı belirlenmiştir. Benzer şekilde, bilişsel çelişki

kavramının web sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen satın almalarda yeteri kadar araştırılmadığı görülmüştür.

Bununla birlikte bu çalışmanın, çelişkiyi etkileyen unsurlar göz önüne alındığında önceki çalışmalarda çok

fazla dikkate alınmadığı düşünülen görsellik boyutu ile çelişki kavramları arasındaki ilişkinin ortaya konması

açısından literatüre katkı sağladığı düşünülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre denilebilir ki, tüketicinin

web sitesi kalite algısı arttıkça yaşadığı çelişki azalmakta ve azalan çelişki siteyi yeniden ziyaret etme

niyetini artırmaktadır.

Bu çalışmada otel işletmelerinin web sitesi kalitesi ile satın alma ve kullanım sonrası yaşanan bilişsel çelişki

arasındaki ilişki incelenmiştir. Bundan sonraki çalışmalarda seyahat ve havayolu işletmeleri gibi turizmde

faaliyet gösteren diğer işletmelerin web sitesi kalitesi ile bilişsel çelişki kavramı arasındaki ilişki

incelenebilir. Turizm işletmelerinde sunulan ürün ya da hizmetlerle ilgili yaşanan bilişsel çelişkinin satın

alma sonrası fakat kullanım öncesindeki derecesini ölçme amacıyla da çalışmalar gerçekleştirilebilir. Web

sitesi kalitesinin yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi demografik açıdan karşılaştırma yapılması da bir diğer

çalışma konusu olabilir. Ayrıca kültürlerden yola çıkarak web sitesi kalitesi ile bilişsel çelişki arasındaki

ilişki yeniden incelenebilir. Turizm işletmelerinin web sitesi kalitesi ile bilişsel çelişkinin tatmin ve bağlılık

üzerindeki etkileri de bir diğer araştırma konusu olabilir.
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Özet

Turizm gelirlerinin çeşitli makro ekonomik değişkenler ile ilişkisini ölçmeye yönelik olarak üç model

oluşturulmuştur. Birinci model, turizm gelirleri ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi; ikinci model turizm

gelirleri ile cari işlemler dengesi arasındaki ilişkiyi; üçüncü model ise reel döviz kuru ile turizm gelirleri

arasındaki ilişkiyi ölçmeye yöneliktir. Her üç model için Engle-Granger, VAR analizi ve Granger nedensellik

analiz yöntemleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara bağlı olarak büyümeden turizm gelirlerine tek yönlü;

turizm gelirlerinden cari işlemler dengesine doğru çift yönlü ve döviz kurundan turizm gelirlerine doğru tek

yönlü nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Etki-tepki ve varyans analizleri yardımıyla da nedensellik analizi

sonuçları doğrulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Turizm ekonomisi, turizm gelirleri, makroekonomik göstergeler, Granger testi

Giriş

Turizm kavramının kökenini, Latince’de dönme hareketini ifade eden “tornus” sözcüğü oluşturmaktadır.

“Tour” dairesel bir hareketi, bazı site ve yörelerin ziyaretini, iş ve eğlence amacıyla yapılan yer değiştirme

hareketini ifade eder. Bugün kullandığımız turist kelimesi, seyyah kelimesinin karşılığı olan traveller’ın

yerine, 1800 lerin başında Samuel Pegge tarafından kullanılmıştır. Türkçe’de “seyyah” kelimesi “turist”,

“seyahat” kelimesi ise “turizm” deyimlerinin karşılığıdır. (Bulut, 2001:72; Unur, 2002:1).

Turizm faaliyetleri kişilerin, yaşadıkları çevre dışında gerçekleşen ve bir yılı aşmayan, eğlence veya iş amaçlı

seyahat ve konaklama faaliyetlerinin tamamı olarak tanımlanmaktadır (Chuck, 1997: 138). Turizm endüstrisi,

pazarlama hizmetleri, konaklama ve ulaştırma hizmetleri, yiyecek içecek faaliyetleri, perakende satış

mağazaları ve çeşitli animasyon etkinlikleri gibi birbirinden farklı faaliyetleri bir şemsiye altında toplayan

koruyucu, uyarıcı ve sürükleyici bir endüstri olma özelliği taşımaktadır. Teknolojik gelişme, kentleşme,

nüfus artışı, yaşam süresinin uzaması, ücretli tatil, sosyal güvenlik, seyahat özgürlüğü gibi faktörler turizm

endüstrisinin gelişmesinde dinamik bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, turizm ekonomisi birçok ülkedeki

ulaşım, ticaret, inşaat, konaklama, yiyecek-içecek sektörleri ve diğer hizmet sektörleri ile birlikte doğrudan

ya da dolaylı bir yayılma etkisi göstermektedir (Proença ve Soukiazi 2008: 794).

Dünyada turizm sektöründe izlenen hızlı büyüme eğilimi, Türkiye’de de özellikle 1980’li yıllardan itibaren

kendini göstermistir. 1980 sonrası dönemde turizm, ekonomik gelişme için itici bir güç olarak kabul edilmiş

ve bu amaçla yetersiz ekonomik kaynaklarının önemli bir bölümünü turizmin gelişimine ayırılmıştır. Bu

çabalar sonucunda hızlı bir gelişme göstererek Türkiye’nin en genç ve dinamik sektörlerinden birisi haline

gelen turizm sektörü, günümüzde Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden birisi durumundadır (Unur, 2002:11).

Dünya turizm gelirleri incelendiğinde sürekli bir artış eğiliminde olduğu görülmektedir. 2002 yılında 500

milyar $ düzeyinde olan turizm gelirleri 2010 yılında 900 milyar $’ı aşmış durumdadır. Turist sayılarına

 

269



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

bakıldığında benzer bir durum sözkonusudur. Nitekim 2002 yılında 700 milyon olan turist sayısı 2010 yılı

itibariyle 900 milyonu aşmış durumdadır.

Şekil 1: Dünya Turizm Gelirleri ve Gelen Turist Sayısı

Kaynak: World Tourism Organization (UNWTO)

2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizin diğer ekonomilerde olduğu gibi turizm sektöründe de olumsuz

etkileri olmuştur. Artan petrol fiyatlarının ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalarının turizm gelirlerinde

ve turist sayılarında olumsuz etkileri yukarıdaki grafiklede izlenebilmektedir.

Turizm sektörünün, Türkiye ekonomisi içindeki hızlı yükselisinde hiç kuskusuz, 1982 yılında çıkarılan 2634

sayılı “Turizmi Tesvik Kanunu” ile sektöre sağlanan yatırım teşviklerinin ve mali desteğin çok önemli bir

yeri bulunmaktadır (Tosun, 1999: 220; Seckelmann, 2002: 85-92). Turizm gelirlerinin, milli gelir içindeki

payı 2000 yılında 2.9 iken 2005 yılında 3,8 artmış ancak küresel krizin de etkisiyle bu oran 2010 yılı

itibariyle tekrar 2,9 düzeylerine gerilemiştir. Ayrıca turizm gelirlerinin ihracat içindaki payı 2000 yılında 27,3

iken bu oran 2005 yılında 24,7 ye ve 2010 yılında ise 17,2 düzeylerine gerilemiştir.

Tablo 1: Türkiye’de Turizm Gelirleri ve Turist Sayısı

Yıllar TOPLAM

Turizm Gelileri (bin $) Ziyaretçi Sayısı Ortalama Harcama ($)

2001 10 067 155 13 450 121 748

2002 11 900 925 15 214 516 782

2003 13 203 144 16 302 050 810

2004 15887 699 20 262 640 784

2005 18 153 504 24 124 501 752

2006 16 850 947 23 148 669 728

2007 18487 008 27 214988 679

2008 21 950 807 30 979 979 709

2009 21 249 334 32006 149 664

2010 20 806 708 33 027943 630

2011* 8 472 459 13 736 311 617

* Ocak Haziran dönemini kapsamaktadır

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011

 

 

270



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

Turizm gelirleri 2000’li yıllardan 2010 yılına dolar bazında iki kat artarken ziyaretçi sayısı üç kat artmıştır.

Buna karşılık turist başına harcama düzeyi 2003 yılından itibaren sürekli olarak azalma eğilimine girmiştir.

Tablo 2: Gelen Yabancı Turist Sayısında ve Turizm Gelirlerinde İlk 10 Ülke

Gelen Yabancı Turist Sayıları İlk 10 (2010) Turizm Gelirleri İlk 10 (2010)

Ülkeler Milyon Ülkeler Milyar $

1 FRANSA 76,8 1 A.B.D 103,5

2 A.B.D 59,7 2 İSPANYA 52,5

3 ÇİN 55,7 3 FRANSA 46,3

4 İSPANYA 52,7 4 ÇİN 45,8

5 İTALYA 43,6 5 İTALYA 38,8

6 İNGİLTERE 28,1 6 ALMANYA 34,7

7 TÜRKİYE 27 7 İNGİLTERE 30,4

8 ALMANYA 26,9 8 AVUSTRALYA 30,1

9 MALEZYA 24,6 9 HON KONG 23,0

1

0
MEKSİKA 22,4 10 TÜRKİYE 20,8

Kaynak: World Tourism Organization (UNWTO), 2011 İstatistikleri

Türkiye 27 milyon turistle, dünyada en çok turist çeken 7. ülke konumundadır. Bu oran bir önceki yıla göre

% 2 artmıştır. Türkiye 20,8 milyar dolarla, dünyada en çok turizm geliri elde eden 10. ülke konumundadır.

Bu oranda bir önceki yıla göre % 3.2 azalmıştır.

Dünya turizminin ağırlık noktasını ülkemizin de yer aldığı Avrupa Bölgesi olusturmaktadır. Avrupa Bölgesi

dünya turist sayısının % 57’sine sahiptir. Avrupa’dan sonra en önemli pay % 19 ile Asya/Pasifik bölgesine

aittir. Bu iki bölge dışında en büyük paya sahip 3. bölge ise % 16’lık pay ile Amerika bölgesidir. Afrika ve

Orta-doğu Bölgesinin dünya turist sayısı içindeki payı ise % 4 olarak gerçekleşmektedir.

Turizm Sektörünün Ekonomik Etkileri ve Literatür

Turizm faaliyetleri yapısı gereği birçok sosyal, kültürel ve ekonomik etkileri birlikte barındırmaktadır.

Ekonomik etkiler genel olarak gelir yaratma, döviz kazancını arttırma, ödemeler bilançosu açıklarını

kapatma, üretimi arttırma (büyüme) ve istihdamı artırma olarak sıralanabilir. Turizm faaliyetleri hem mal ve

hizmetlerin satın alımını hem de tüketimini kapsadığından dolayı ekonominin çoğu sektörünü etkilemektedir.

Birçok ülkede turizm, GSMH ile istihdamın önemli bir bölümünü meydana getirmektedir. Buna ilave olarak

turizmden elde edilen uluslararası döviz gelirleri ülkelerin mevcut bütçe açıklarını finanse etmeye yardımcı

olmaktadır. Bölgesel düzeyde ise turizm işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamanın yanı sıra bölgesel

gelişmeye arttırarak, bölgesel ekonomik farklılıkların azaltılmasına olanak sağlamaktadır. (Bahar ve Bozkurt,

(2010), Proença ve Soukiazi (2008)) Turizm, eğitimli ve yetenekli işgücüne istihdam alanı sağlarken, yeterli

düzeyde eğitimi olmayan insanlara da istihdam sağlamaktadır (Çetinbaş ve Bektaş, 2008: 1)

Turizmin ekonomiye katkısı en çok, ulaşım ve tur operatörleri, konaklama, cazibe merkezleri gibi sektörler

ve bu sektörlerle ilgili perakende işlerde (restoran ve hediye dükkânları gibi) görülmektedir (Aktaş,

2005:163; Chan ve diğ., 2005:459). Turistlerin mal ve hizmet satın almaları (otel ve lokanta gibi yerlere

yaptığı direkt harcamalar gibi) çoğaltan etkisiyle ekonomide daha büyük harcama ve gelir artışı

yaratmaktadır (Sengupta ve Espana 1994:41-51). Bu durum ekonomik büyümenin artışını desteklemektedir.

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede turizm, ekonomik büyümenin ve gelişmenin en önemli

kaynaklarından biri olarak görülmektedir (Diamond, 1977: 539; Britton, 1982: 332; Copeland, 1991: 515;

Hao ve diğ., 2003:33).

Turizm sektörüyle hizmet ihracatı yaparak daha fazla döviz girdisi ve dolayısıyla ulusal gelir sağlanması

mümkündür (Fayed ve Fletcher, 2002: 210). Turizmin ekonomik büyümeye neden olacagına ilişkin teorik

dayanağın, ihracat ve ekonomik büyüme literatüründen kaynaklandıgını söylemek mümkündür (Vanegas ve
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Croes, 2003: 315-330). Nitekim ödemeler bilânçosunun cari islemler hesabındaki uluslar arası hizmetler

kısmında yer alan turizmin, uluslararası ticarete konu olan geleneksel hizmet faaliyetlerinin başında yer aldığı

görülmektedir. Dolayısıyla, yabancı turistlerin bir başka ülkede yapmış oldukları turizm amaçlı harcamalar, o

ülkeye sağladığı döviz geliri açısından aynı mal ihracatında oldugu gibi bir ihracat etkisi yapmaktadır. Bir

başka deyişle, turizm görünmez bir ihracat kalemidir (Theobald, 2001).

Y = C + I + G+ (X – M)

Makro iktisattaki milli gelir eşitliğine bakıldığı zaman, net ihracatın milli geliri etkileyen temel otonom

büyüklüklerden biri olduğu bilinmektedir. İhracattaki otonom bir artış çarpan katsayısının büyüklüğüne bağlı

olarak milli geliri pozitif yönde etkilmektedir.

Ülkenin turistik döviz kazançları, döviz kayıplarından daha fazla ise turizm ödemeler dengesine olumlu

katkıda bulunacaktır. Bu nedenle, ihracat odaklı büyüme hipotezinde olduğu gibi, turizm odaklı büyüme

hipotezinde de turizmin uzun dönemde ekonomik büyümeye neden olabileceği kabul edilmektedir (Balaguer

ve Jorda, 2002: 887-883; Croes, 2006).

Turizm hizmetlerinin gelişmesi, sektörel, ulusal ve uluslararası anlamda rekabeti de arttırmaktadır. Hizmet

sektöründe uluslararasılaşmayla rekabet artacak, artan rekabet bütün ekonomideki kaynak verimliliğinde

artışa neden olacaktır (Bhagwati ve Srinivason (ed.), 1979; 14).

Turizm sektörünün gelişmesi, ekonomik faaliyetler içinde bilgi ve teknolojinin dağılımını, üretim/tüketim

sürecinde dışsallıkları oluşturarak, ülkelerin turizm yönlü büyümesine katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan,

turizm yerel halka da bir takım sosyo-ekonomik faydalar sağlamaktadır. Turistlerin gezi ve konaklama

bölgeleri, bu faaliyetlerin yapılmasına elverişli hale getirilir. Dolayısıyla altyapı, temiz içme suyu, elektrik,

telefon, yol ve havaalanı gibi yatırımlar bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlar. (Skerritt ve Huybers 2005:

23-43).

Özetle, bir ülkede turizmin gelişmesiyle birlikte; döviz girişi artmakta, sektördeki firmaların uluslararası

rekabet gücü ve verimliligi artmakta, ölçek ekonomilerinden yararlanılmakta, dış ticaret dengesi pozitif

yönde etkilenmekte ve istihdam sağlanmaktadır.

Turizm sektörünün ekonomik etkilerini ölçmeye yönelik geniş bir literatür bulunmaktadır. Türkiye ve Dünya

deneyimlerine ilişkin seçilmiş bazı çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Tablo 3: Türkiye’de ve Dünyada Yapılan Uygulamalı Çalışmalar

Yazar Metod Ülke Sonuç

Modeste (1995) Regresyon 4 KarayipÜlkesi Turizm sektöründeki büyüme oranı, milli gelir

büyüme oranı üzerinde etkilidir.

Martin ve diğ. (2004) Dinamik Panel 21 LatinAmarika Turist başına harcama artışı, reel büyüme

üzerinde etkilidir.

Balaguer ve Jorda (2002) Var, GrangerNedensellik İspanya Döviz kuru ve turizm gelirleri ile büyüme

arasında karşılıklı bir ilişki mevcuttur.

Yıldırım ve Öcal (2004) Var Türkiye Turizm gelirleri büyüme üzerinde etkilidir.

Kasman ve Kasman (2004) Var, GrangerNedensellik Türkiye Turizm gelirleri büyüme üzerinde etkilidir.

Gündüz ve Hatemi (2005) ARCH Türkiye Turist sayısı
ve

döviz
kuru

büyüme üzerinde

etkilidir.

Bahar (2006) Var, GrangerNedensellik Türkiye Turizm gelirleri büyüme üzerinde etkilidir.

Yavuz (2006) GrangerNedensellik Türkiye Turizm gelirleri büyüme arasında ilişki yoktur.

Gökovalı ve Bahar (2006) Panel Data 13 AkdenizÜlkesi Turizm gelirleri ve sabit sermaye yatırmları

büyüme üzerinde etkilidir.

Katırcıoğlu (2009) ARDL Modeli Türkiye Turist sayısı
ve

döviz
kuru

büyüme üzerinde

etkilidir.

Lee ve Chang (2008) PanelKoentegrasyon 23 OECDve 32OECD dışı Kişi başına turizm harcamaları, turist sayısı ve

reel kur büyüme üzerinde etkilidir.
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Turizmin gelişmekte olan ülkelerin büyümesini
Hazari ve Sgro (1995) Dinamik Panel OECD olumlu etkilemektedir.

Kulendran ve Wilson(2000) Var, Granger
Nedensellik AvusturalyaUluslararasıturizm ileuluslararası ticaret

arasındagüçlübir ilişkininvar oldugu

görülmüştür.

Shan ve Wilson(2001) Var, GrangerNedensellik Çin Uluslararası turizm ile uluslararası ticaret

arasında güçlü bir ilişkininvar oldugu

görülmüştür.

Oh (2005) Var, GrangerNedensellik Kore Turizmin ekonomik büyümeye neden

oldugu hipotezi reddedilmiştir

Nowak ve diğ. (2004) Panel Data 21 LatinAmerika
Turizmdeki artısın ülkenin GSMH ile imalat

sektöründeki çıktı da düsüse neden olacagı

sonucu ortaya çıkmıştır

Chen ve Chiou-Wei’nin(2009) Var, GrangerNedensellik Tayvan veGüneyKore Tayvan’da ve Güney Korede turizmin

ekonomik büyümeye yol açtığı tezi

desteklenmiştir.

Dritsakis (2004) Var, GrangerNedensellik Yunanistan Uluslararası turizm geliri ve reel efektif döviz

kuru ile reel büyüme arasında ilişki vardır.

Kim ve diğ. (2006) Var, GrangerNedensellik Tayvan Turist sayısı ile GSYH arasında ilişki

mevcuttur.

Brida ve diğ. (2008) Var, GrangerNedensellik Meksika Turizm harcamaları ve reel döviz kuru ile reel

GSYİH arasında ilişiki mevcuttur.

Aslan (2008) GrangerNedensellik Türkiye Turizmin ekonomik büyümeyi teşvik etmesi

hipotezi desteklenmiştir.

Kızılgöl ve Erbayraklar(2008) GrangerNedensellik Türkiye
Ekonomikbüyümedenturizmgelirlerinedoğru

tek yönlübirnedensellikilişkisiortaya

çıkmıstır.

Bahar ve Bozkurt (2010) Panel Data,GMM 21 Ülke GOÜ’ler açısından turizm ve ekonomik

büyüme arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki

tespit edilmiş

Webber (2001) GrangerNedensellik Avustralya Döviz kurundaki değişmelerin turizm talebini

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır

Eugenio-Martin veMorales,2004) Panel Data LatinAmerikaÜlkeleri Turizm gelirleri ile döviz kuru ve satın alma

gücü paritesi arasında zayıf bir ilişki olduğu

belirtilmiştir.

Mervar ve Payne, (2007) ARDL Hırvatistan Hırvatistan turizmine olan talepte döviz

kurunun etkisi zayıf bulunmuştur.

Ghali (1976) GrangerNedensellik Hawaii Turizmin ekonomik büyümeye önemli bir

katkıda bulunduğu sonucuna ulaşmıştır

Narayan ve Prasad (2003) GrangerNedensellik Fiji Turizm gelirleri ile büyüme arasında ilişki

vardır.

Durbarry (2004) GrangerNedensellik Mauritius Turizm gelirleri ile büyüme arasında ilişki

vardır.

Kırbaş ve diğ. (2004) GrangerNedensellik Türkiye Turizmden ekonomik büyümeye tek yönlü bir

nedensellik bulunduğu sonucuna ulaşmışlardır.

Ongan ve Demiröz (2005) GrangerNedensellik Türkiye Ekonomik büyüme ve turizm gelirleri arasında

hem uzun, hem de kısa dönemde iki yönlü bir

nedensellik olduğunu bulmuşlardır.

Khalil ve diğ. (2007) GrangerNedensellik Pakistan Turizm gelirleri ile büyüme arasında güçlü bir

ilişki vardır.

Uygulamalı çalışmalardan elde edilen sonuçlar genelde turizm yönlü büyüme hipotezini desteklemektedir.

(Ghali 1976; Balaguar ve Contavella-Jorda 2002; Narayan ve Prasad 2003; Martin ve diğ. 2004; Dritsakis

2004; Durbarry 2004; Kırbaş ve diğ. 2004; Yıldırım ve Öcal 2004; Kim ve diğ. 2006; Gündüz ve Hatemi

2005; Ongan ve Demiröz 2005; Bahar 2006). Bununla birlikte, turizm yönlü büyüme hipotezini reddeden

(Oh 2005) çalışmalarda bulunmaktadır.
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Yöntem ve Uygulama Sonuçları

Turizm gelirleri ile makro iktisadi değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak Turizm Gelirler

(TG), Reel Üretim Endeksi (BUY), Reel Döviz Kuru (KUR), Cari İşlemler Açığı (CA) değişkenleri

kullanılmıştır. Tüm değişkenler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Veri Dağıtım Sistemi

istatistiklerinden elde edilmiş olup 1992:1, 2011:5 aylık gözlemlerden (233 gözlem) oluşmaktadır. Tüm

değişkenler Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Zimni deflatörü kullanılarak reelleştirilmiştir.

Turizm gelirleri ile makro iktisadi değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak üç ayrı model

kurgulanmıştır. Birinci modelde, turizm gelirleri ile iktisadi büyüme arasındaki ilişki, ikinci modelde turizm

gelirleri ile cari işlemler dengesi arasındaki ilişki, üçüncü modelde ise turizm gelirleri ile reel döviz kuru

arasındaki ilişki incelenmiştir.

Turizm gelirleri ile makro iktisadi değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak iki aşamalı

Engle-Granger (1987) ve Johansen VAR analiz yöntemleri uygulanmıştır. Ayrıca Johensen metodolojisine

bağlı olarak Granger Nedensellik, Etki-tepki analizi ve Varyans Ayrıştırması analizleri yapılmıştır.

Zaman serisi ekonometrisi yaklaşımında ele alınan modellerde değişkenlerin durağan olduğu varsayılır. Bu,

etkin ve tutarlı tahminler için gerekli bir varsayımdır. Bir zaman serisinin ortalaması, varyansı ve kovaryansı

zaman boyunca sabit kalıyorsa durağan bir seri olarak adlandırılır. Oysa ekonomik zaman serileri zamanın

etkisini üzerinde taşımaları ve zamanla birlikte artma eğiliminde (trendli) olmalarından dolayı çoğu durumda

durağan değildir.

Zaman serilerinin durağan olmadığı durumda regresyonundan elde edilecek sonuçlar

tamamen sahte olur ve bu regresyonlar sahte regresyon olarak adlandırılır. Çok değişkenli modellerde

durağan olmayan serileri kullanmak için farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler ile çok değişkenli

modellerde, ekonomik değişkenler arasındaki uzun dönem denge ilişkisini kaybetmemek amaçlanmıştır.

Engle ve Granger (1987) tarafından geliştirilen koentegrasyon tekniği; ekonometrik modellemede durağan

olmayan zaman serileri kullanıldığında sahte korelasyon problemini çözmek için yararlı bir araç olarak

kullanılmaktadır.

Değişkenler arasında koentegrasyonun bulunması “gerçek uzun dönem ilişki” anlamına gelmektedir.

Değişkenler koentegre değilse o zaman sahte regresyon problemi ortaya çıkar ve ekonometrik çalışma

tamamen anlamsız olur (Asteriou ve Hall, 2007:307; Enders, 2004: 321; Daniel, Ramos, 2002: 195; Lim ve

McAleer, 2001:1610; Song ve Witt, 2000:55).

Engle ve Granger (1987)’a göre, durağan olmayan değişkenler çifti , ve aynı ekonomik sisteme aitse

(turizm gelirleri ve büyüme gibi) bu zaman serilerinin birbirinden uzağa sürüklenmesini önleyecek bir

koentegrasyon ilişkisi olmalıdır. Yani uzun dönemde birlikte hareket edecek iki değişken ve ’yi bir

arada tutan bir güç dengesi vardır. Daha biçimsel olarak ve uzun dönemde birlikte hareket ederse uzun

dönem denge modeli;

(1)

formunda olur. Eşitlik (1)’in dengesizlik hatası;

(2)

şeklinde ifade edilir. Engle ve Granger (1987), ve arasında uzun dönem denge ilişkisi bulunursa

dengesizlik hatası (2)’nın “nadiren sıfırdan uzağa sürüklenmesi” gerektiğini ifade eder. Bunun anlamı, uzun

dönem denge regresyonu (1), En küçük kareler (EKK) yöntemi kullanılarak tahmin edilirse modelin hataları

durağan bir süreç izler ve zaman içinde sıfır değeri etrafında dalgalanır. Böylece durağan olmayan iki

değişken ve koentegre olur (Durbarry, 2002:7; Hilaly ve El-Shishiny, 2008:3; Kim ve diğ., 2006:4;

Song ve Witt, 2000:56). Koentegrasyonu test etmek için, iki değişken arasındaki uzun dönemli ilişki tahmin

edilir ve regresyondaki hataların durağanlığı test edilir (Dritsakis, 2004:11; Khan ve diğ., 2005: 173; Lim ve

McAleer, 2001:1610).
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Koentegre ilişkisini test etme yöntemi aşağıdaki iki adımı içerir: İlk olarak Genişletilmiş Dickey Fuller

(ADF) ve/veya Phillips Perron (PP) testi kullanılarak uzun dönem statik modeldeki bütün değişkenlerin

eşbütünleşme derecesi test edilir.

Aşağıda analizde kullanılan değişkenlerin ADF ve PP birim kök test sonuçları gösterilmektedir.

Tablo 4: Birim Kök Testi Sonuçları

Değişkenler

Düzey 1. Fark

ADF PP ADF PP

Büyüme (BUY) -0.324919(13) -1.671638(34) -3.978445(14) -43.4871
(61)

Cari Açık (CA) -0.639152(13) -2.038904(2) -2.133208(12) -21.5555
(7)

Kur (KUR) -0.905292(3) -0.850228(4) -7.398896(2) -10.6575
(1)

Turizm Gelirleri (TG) 0.139196(13) -3.05484(9) -5.819342(12) -8.7439
(29)

Kritik Değer % 1 -3.460173 -3.45847 -3.460453 -3.45859

% 5 -2.874556 -2.873809 -2.874679 -2.87386

% 10 -2.573784 -2.573384 -2.57385 -2.57341

Parantez içindeki değerler ADF testi için optimum gecikme uzunluklarını, PP testi için ise bant genişliğini

ifade etmektedir.

Yukarıdaki tablo incelendiğinde tüm değişkenler düzeyde durağan olmayıp birim kök içermektedir.

Değişkenler birinci farkları alındığında durağan hale geldiği görülmektedir. Cari açık değişkeni ADF testine

bağlı olarak birinci farkının da durağan olmadığı buna karşılık söz konusu değişkenin Phillips Perron testine

göre ise birinci farkının durağan olduğu görülmektedir. Bu değişkenin birim kök analizlerinde Phillips Perron

sonuçları esas alınmıştır. Dolayısıyla seriler I(1) bütünleşik özelliği göstermektedir.

Koentegre ilişkisini test etmeye yönelik ikinci adım olarak olarak;

(3)

biçimindeki uzun dönem statik regresyonunu tahmin etmek için EKK kullanılır. Eşitlikteki tahmini hatalar

ADF istatistiği kullanılarak durağanlık için test edilir. Hesaplanmış t oranı Mac Kinnon kritik değerleriyle

karşılaştırılır. Hesaplanmış t değeri uygun Mac Kinnon kritik değerinden daha düşükse eştümleşmenin

olmadığı sıfır hipotezi reddedilir (Song, Witt, 2000:71).

Aşağıda her üç modele ilişkin uzun dönem denklemi ve denklemlerden elde edilen hata terimlerinin

durağanlık sonuçları gösterilmiştir.

Tablo 5: Engle-Granger İki Aşamalı Koentegrasyon Testi Sonuçları

Uzun Dönem Model

Model Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken Model (BUY = 115.533 + 0.0332 TG + ut

Birinci Model BUY TG (39.082).

(13.955)

CA = -589.385 – 0.6240TG + ut
İkinci Model CA TG (-3.4032) (-4.4678)

Üçüncü Model TG KUR TG = 354.491 + 695.838 + ut

(4.8388) (10.0447)

Hata Teriminin Durağanlık Testi

Test İstatistiği Kritik Değer %1 KARAR

Birinci Model -1.1991 -3.4601 Koentegre değildir

İkinci Model -1.2648 -3.4601 Koentegre değildir

Üçüncü Model -1.3282 -3.4601 Koentegre değildir

Parantez içindeki değerler t istatistiğini ifade etmekrtedir.
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Engle-Granger koentegrasyon sonuçları incelendiğinde uzun dönem denklemlerden elde edilen hata

terimlerinin durağan olmadığı görülmektedir. Bu durumda seriler arasında koente ilişkinin olmadığı

sonucuna varılır ve Angle Granger sınamasının ikinci aşaması olan hata düzeltme mekanizması işletilmez.

Sims (1980) açıklayıcı değişkenlerin dışsallığından emin olunmadığında VAR spesifikasyonunun daha

uygun olacağını ileri sürmüştür. Eğer dışsallık varsayımı geçersizse araştırmacının ekonomik ilişkileri sistem

denklemlerini (eşanlı denklemleri) kullanarak modellemesi gerekir (Brooks, 2008:290; Oh, 2005:41; Song ve

diğ., 2003:135).

VAR modelinin amacı parametre tahminlerini değil, ekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemektir

(Sims, 1980:13,14; Song ve diğ., 2003: 135, 8; Song ve Witt, 2000:101). Bu amaçla Granger (1974)

koentegrasyon testi geliştirilmiştir. Granger koentegrasyon testi değişkenler arasında koentegre edici

vektörleri belirlemeye yönelik özdeğer ve trace (iz) istatistiklerini kullanmaktadır. Aşağıda, kurgulanan üç

modele ilişkin, Granger koentegrasyon sonuçları gösterilmektedir.

Tablo 6: Granger Koentegrasyon Testi Sonuçları

Kısıtlanmamış Cointegration Rank Test (Trace)

Gözlem sayısı

Birinci
Model Hipotez Özdeğer Trace(İz)İstatistiği 0.05Kritik Değer Mac Kinnon

OlasılıkBUY, TGr ≤ 0 0.360123 103.5761 15.49471 0.0001

r ≤ 1 0.003843 0.885651 3.841466 0.3467

ci el CA, TG

İkin Mod r ≤ 0 0.21775 56.34951 15.49471 0.0000

r ≤ 1 0.00155 0.355288 3.841466 0.5511

ü l

TG, KUR

Üçünc Mode r ≤ 0 0.189351 48.61296 15.49471 0.0000

r ≤ 1 0.003289 0.751232 3.841466 0.3861

Tablo 6 incelendiğinde büyüme ile turizm gelirleri arasındaki ilişkiyi ölçmeye yönelik kurgulanan birinci

modelde Trace (iz) istatistik değeri kritik değerden (103.5761 > 15.49471) büyük olduğundan değişkenler

arasında bir koentegre edici vektör olduğu görülmektedir. Bununla beraber TG ile CA arasındaki ilişkiyi

gösteren ikinci model ile TG ile KUR arasındaki ilişkiyi gösteren üçüncü modellerden elde edilen Trace (iz)

istatistikleri sırasıyla 56.34951 ve 48.61296’dır ve her iki değer kritik değer olan 15.49471’den büyüktür. Bu

nedenle ikinci ve üçüncü modeller içinde birer koentegre edici vektör bulunmaktadır.

Modellerde koentegre edici vektör bulunduğundan değişkenler arasındaki ilişkinin yönünün belirlenmesi

gerekmektedir. Uygulamada, zaman serisinin geçmiş değerlerinin, serisinin şimdiki ve gelecek

değerlerini öngörümlemede yardımcı olup olmayacağı nedensellik ilişkisini ifade eder. VAR modelinde,

Granger (1974) nedenselliğini test etmek için

∑ ∑ (4)

eşitliği kullanılır. Eşitlikteki iki değişkenin genellikle durağan olduğu varsayılır. Konulan kısıtlar,

(5)

dır. Bu kısıtlar, F veya LR istatistiğine göre kabul edilirse nin, ’nin Granger nedeni olmadığı

sonucuna ulaşılır. Aşağıda Granger nedensellik sonuçları gösterilmiştir.
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Tablo 7: Granger Nedensellik Analizi Sonuçları

Granger Nedensellik Testi

Nedenselliğin Yönü Gözlem F-İst. Olas. Karar

Turizm Gelirleri, Büyümenin Nedeni Değildir 231 1.73461 0.1788 Reddedilemez

Büyüme, Turizm Gelirlerinin Nedeni Değildir 25.1344 0.0000 Reddedilmiştir

Birinci Model

Turizm Gelirleri, Cari Açığın Nedeni Değildir 231 26.3910 0.0000 Reddedilmiştir

Cari Açık, Turizm Gelirlerinin Nedeni Değildir 20.6908 0.0000 Reddedilmiştir

KUR’daki Değişme, Turizm Gelirlerinin Nedeni

Değildir

Turizm Gelirleri, KUR’daki Değişmenin Nedeni

Değildir

* Optimum gecikme uzunluğu 2 dir.

İkinci Model

13.7133 0.0000 Reddedilmiştir

231

Üçüncü Model

0.34347 0.7097 Reddedilemez

Yukarıdaki nedensellik sonuçları incelendiğinde birinci modele göre büyümeden turizme doğru tek yönlü bir

nedensellik ilişkisi mevcuttur. Yani büyümedeki artışlar turizm gelirlerinin granger nedenidir. İkinci

modelde, turizm gelirleri ile cari açık arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. Üçüncü modelde

ise döviz kuru ile turizm gelirleri arasında döviz kurundan turizm gelirlerine doğru tek yönlü bir nedensellik

ilişkisi mevcuttur. Döviz kurundaki değişmeler turizm gelirlerini etkilemektedir.

VAR’daki nedensellik değerlendirmesi, sistemdeki her bir değişkenin gelecek değerleri üzerinde modeldeki

hangi değişkenin istatistiksel olarak önemli etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Fakat F test sonuçları

ilişkilerin işaretini veya bu etkilerin ne kadar süreceğini açıklayamazlar. Yani, F testi sonuçları bir değişkenin

değerindeki değişimlerin sistemdeki diğer değişkenler üzerinde pozitif mi negatif mi etkide bulunacağını

göstermez. Bu bilgiler, VAR’ın etki-tepki ve varyans ayrıştırma analizleriyle elde edilebilir (Brooks,

2008:299).

Bir makro ekonomik büyüklüğün üzerinde en etkili değişkenin hangisi olduğu varyans ayrıştırması ile

belirlenirken, etkili bulunan bu değişkenin politika aracı olarak kullanılabilir olup olmadığı ise, etki-tepki

fonksiyonları ile belirlenir (Sarı, 2008:4). Etki-tepki fonksiyonları rassal hata terimlerinden birindeki bir

standart sapmalık şokun, içsel değişkenlerin şimdiki ve gelecekteki değerlerine olan etkisini yansıtır. Böylece

gelecekte meydana gelebilecek şok politikalar neticesinde, diğer değişkenlerin nasıl bir tavır içine girecekleri,

ne şekilde tepki verecekleri belirlenebilecektir.

Şekil 2: Birinci Model İçin Etki-Tepki Analizi Sonuçları
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Turizm gelirlerindeki bir birimlik şokun büyüme üzerindeki etkisi 5 döneme kadar artmakta daha sonra ise

şokların etkisi azalmaktadır. Buna karşılık büyüme oranındaki bir şokun turizm üzerindeki etkisi dördüncü

döneme kadar artmaktadır. Dördüncü dönemden sonra turizm gelirlerinin verdiği tepki azalmakta ise de

şokun kalıcı olduğu görülmektedir.

Şekil 3: İkinci Model İçin Etki-Tepki Analizi Sonuçları

Turizm gelirlerindeki bir birimlik şoka cari açığın vereceği tepki beşinci dönem kadar pozitif ve azalan

eğilimli iken altıncı dönemden itibaren bu tepki negatif olmaktadır. Nitekim bu tepki teorik olarakta

beklenmektedir. Aynı şekilde cari açıkta meydana gelen bir şoka turizm gelirlerinin vereceği tepkide yedinci

döneme kadar azalmakta daha sonraki dönemlerde tepki pozitif yönlü bir eğilim sergilemektedir.

Şekil 4: Üçüncü Model İçin Etki-Tepki Analizi Sonuçları
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Döviz kurunda bir birimlik bir şoka turizm gelirlerinin vereceği tepki pozitif olmaktadır. Kurlardaki bir

şokun turizm üzerindeki etkisinin kalıcı olduğu görülmektedir. Buna karşılık turizm gelirlerindeki bir

birimlik şokun kur üzerinde yapısal bir etkisinin olmadığı görülmektedir.

Varyans ayrıştırması, diğer değişkenlerdeki şoklar karşısında bağımlı değişkende oluşan hareketlenmelerin

oranını verir. i. değişkene şok, doğrudan kendisini etkileyecektir, fakat VAR’ın dinamik yapısı nedeniyle

sistemdeki diğer tüm değişkenleri de etkileyecektir. Varyans ayrıştırması, bir değişkenin s adım ileri öngörü

hata varyansının ne kadarının, açıklayıcı değişkenlerdeki değişmelerle açıklandığını tespit eder. Bu anlamda

varyans ayrıştırması, sistemin dinamik yapısı hakkında bilgi verir.

Tablo 8: Birinci Model (Büyüme ve Turizm Gelirleri) İçin Varyans Ayrıştırma Sonuçları

Büyüme Değişkeni İçin Varyans Ayrıştırması

Period Standart Hata. BUY TG

1 11.25181 100.0000 0.000000

2 13.19611 99.74436 0.255638

3 15.57688 99.14894 0.851060

4 17.39654 98.37770 1.622302

5 19.10064 97.77814 2.221858

6 20.60064 97.44429 2.555708

7 21.95420 97.33608 2.663919

8 23.17147 97.34836 2.651641

9 24.27800 97.40186 2.598140

10 25.29191 97.45169 2.548311

Turizm Gelirleri Değişkeni İçin Varyans Ayrıştırması

Period Standart Hata BUY TG

1 295.9888 2.271415 97.72858

2 486.9432 4.120622 95.87938

3 584.4660 7.701068 92.29893

4 619.0853 12.43054 87.56946

5 635.5301 16.90335 83.09665

6 653.9083 19.80573 80.19427

7 670.5977 21.50475 78.49525

8 680.5820 22.84076 77.15924

9 686.4358 24.11031 75.88969

10 692.7262 25.28674 74.71326

Varyans ayrıştırma tablosu incelendiğinde büyüme değişkenin önemli bir bölümü kendisi tarafından

açıklanmaktadır. Özellikle beşinci dönemden sonra bu oranın %97 düzeylerinde sabitlendiği görülmektedir.

Turizm gelirlerindeki değişmenin ise özellikle dördüncü dönem sonunda büyüme değişkeninden önemli

ölçüde etkilenmeye başladığı ve etkinin derecesinin ilerleyen dönemlerde giderek arttığı görülmektedir.
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Tablo 9: İkinci Model (Cari Açık ve Turizm Gelirleri) İçin Varyans Ayrıştırma Sonuçları

Cari Açık Değişkeni İçin Varyans Ayrıştırması

Period Standart Hata CA TG

1 724.2203 100 0

2 900.9874 91.84482 8.155177

3 1069.555 90.59297 9.407026

4 1161.111 90.52028 9.479722

5 1225.725 91.4494 8.550601

6 1275.247 91.88214 8.117856

7 1323.671 91.74161 8.258393

8 1371.911 91.48374 8.516264

9 1420.475 91.44595 8.55405

10 1468.841 91.66951 8.33049

Turizm Gelirleri İçin Varyans Ayrıştırması

Period Standart Hata CA TG

1 300.8676 6.267293 93.73271

2 491.4865 3.864693 96.13531

3 591.9057 2.676308 97.32369

4 631.2608 4.09727 95.90273

5 651.1919 8.7005 91.2995

6 674.7004 14.81328 85.18672

7 701.5923 20.22314 79.77686

8 724.3803 24.21223 75.78777

9 740.2019 27.05684 72.94316

10 751.0978 29.14014 70.85986

Cari Açık değişkenin önemli bir bölümü kendisi tarafından açıklanmaktadır. Özellikle beşinci dönemden

itibaren bu oranın % 91 düzeylerinde sabitlendiği görülmektedir. Buna karşılık turizm gelirlerindeki

değişmenin ilk dönemden itibaren cari açıktan etkilendiği ve etkinin onuncu dönemde % 30 lar düzeyine

ulaştığı görülmektedir.
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Tablo 10: Üçüncü Model (Turizm Gelirleri ve Döviz Kuru) İçin Varyans Ayrıştırma Sonuçları

Turizm Gelirleri İçin Varyans Ayrıştırması

Period Standart Hata TG KUR

1 309.0403 100 0

2 510.7011 99.99412 0.005885

3 619.1771 99.93286 0.067144

4 656.677 99.72124 0.278759

5 662.4843 99.27613 0.723866

6 665.3444 98.63422 1.365779

7 673.2192 97.93993 2.060073

8 682.0683 97.29854 2.701457

9 687.9599 96.73307 3.266929

10 690.8441 96.23586 3.764142

Döviz Kuru İçin Varyans Ayrıştırması

Period Standart Hata TG KUR

1 0.044975 0.578656 99.42134

2 0.075289 0.598787 99.40121

3 0.099644 0.509397 99.4906

4 0.119787 0.391447 99.60855

5 0.137007 0.300346 99.69965

6 0.152153 0.248162 99.75184

7 0.165768 0.221657 99.77834

8 0.178202 0.205015 99.79499

9 0.189692 0.189953 99.81005

10 0.200403 0.174817 99.82518

Turizm Gelirleri değişkenin önemli bir bölümü kendisi tarafından açıklanmakla birlikte beşinci dönemden

itibaren döviz kuru değişkeninden etkilenmektedir. Buna karşılık döviz kuru değişkenin tamamına yakın bir

kısmının kendisi tarafından açıklandığını söylemek mümkündür. Varyans ayrıştırma sonuçları diğer analiz

sonuçları ile birlikte değerlendirildiğinde nedensellik sonuçları ile etki-tepki analiz sonuçlarıyla uyumlu

olduğu ve teorik beklentileri karşıladığı görülmektedir.

Sonuç

Dünyada turizm sektöründe izlenen hızlı büyüme egilimi, Türkiye’de de özellikle 1980’li yıllardan itibaren

kendini göstermistir. 1980 sonrası dönemde turizm sektörü başta ekonomik büyüme olmak üzere istihdam ve

bölgesel kalkınmada itici bir güç haline gelmiştir. Literatürde turizm sektörünün ekonomik etkilerine yönelik

olarak oldukça geniş bir yazın bulunmaktadır.

1992-2011 dönemi turizm gelirleri ile çeşitli makro ekonomik büyüklükler arasındaki ilişkiyi ölçmeye

yönelik üç adet model oluşturulmuştur. Birinci model turizm gelirleri ile iktisadi büyüme arasındaki ilişki;

ikinci model turizm gelirleri ile cari işlemler dengesi arasındaki ilişki; üçüncü modelde ise reel döviz kuru ile

turizm gelirleri arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara bağlı olarak büyümeden turizm

gelirlerine tek yönlü; turizm gelirlerinden cari işlemler dengesine doğru çift yönlü ve döviz kurundan turizm

gelirlerine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Sonuçlara bağlı olarak turizm sektörü, makro

ekonomik değişkenleri etkileyen, aynı zamanda bu değişkenlerden etkilenen bir sektör olarak tüm dünyada

olduğu gibi ülkemizde de önemli bir yere sahiptir.
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OTEL İŞLETMELERİ İŞGÖRENLERİNİN ÖRGÜTSEL

SİNİZM TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
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Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Yüksekokulu

Nil AYDUĞAN

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet

Bu araştırmanın amacı, otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel sinizm tutumlarının işgören görüşleri

doğrultusunda belirlenmesidir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmış ve

konuyla ilgili olarak Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından olan İstanbul ve Antalya ilinin Lara

bölgesinde faaliyette bulunan (10 adet) beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 371 işgörene uygulanmıştır.

Verilerin analizinde yüzde, frekans, faktör analizi, aritmetik ortalama, standart sapma, t testi ve tek faktörlü

varyans analizi (Anova) ve Tukey testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, otel

işletmelerindeki işgörenlerin en yüksek sinizm düzeyi davranışsal boyutta gerçekleşirken, onu sırasıyla

bilişsel ve duyuşsal boyutlar izlemektedir. Ayrıca işgörenlerin; çalıştıkları otelin bulunduğu il, yaş grupları,

çalıştıkları departman ve gelir seviyeleri ile örgütsel sinizm düzeyleri arasında bazı anlamlı farklılıklar

belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel sinizm, bilişsel-duyuşsal-davranışsal sinizm, otel işletmeleri işgörenleri.

Giriş

İşletmelerde pek çok olumsuz sonuçlara neden olan (bağlılığın azalması, devamsızlık, güvensizlik,

performans düşüklüğü vb.) örgütsel sinizm, tüm sektörleri olduğu kadar hizmet sektöründe faaliyet gösteren

turizm işletmeleri açısından da olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır (Özgener, vd., 2008; Tokgöz ve

Yılmaz, 2008). İşletmelerin ve yöneticilerin karşılaşabilecekleri sorunlardan birisi olan örgütsel sinizm, aşırı

boyutlara (hırsızlık, sabotaj, lidere güvensizlik vb.) ulaştığı zaman işletmelere verebilecekleri zararlar

önceden göz önüne alınarak, bunlara yönelik yönetme stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca

işletmelerde sinik tutuma sahip olanların, yöneticiler için faydalanılması gereken bir durum olarak da

görülebileceği gibi örgütlerde sinik tutumların farkına varılıp bu tutumların azaltılması yönünde politika ve

eylemlerin belirlenmesi, kişinin kendisine ve işletmeye zarar vermemesi açısından da oldukça önemlidir

(Tokgöz ve Yılmaz, 2008: 302; Kalağan, 2009: 80). Çalışanların örgüte karşı sinik tutum geliştirmelerinin

otel işletmelerine olumsuz etkilerinin (motivasyon, güvensizlik gibi duyguların hizmet kalitesine etkisi)

olduğu ve bunların belirlenerek alınabilecek önlemlere ışık tutulması açısından yapılan çalışmaların önemli

olduğunu belirtmek mümkündür. Bu doğrultuda, otel işletmeleri işgörenlerinin mevcut duruma ilişkin

tutumlarının ortaya konulması önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan, literatürde son

yıllarda yer almaya başlayan örgütsel sinizm kavramı ile ilgili çalışmaların sınırlı sayıda olması ve

Türkiye’de turizm sektörüne yönelik uygulamaların yalnızca birkaç (Tokgöz ve Yılmaz, 2008; Tükeltürk,

vd., 2009; Altınöz, vd., 2010; Güzel, vd., 2010) çalışma ile sınırlı kalması, gerçekleştirilen bu çalışmayı

literatüre katkısı açısından önemli kılmaktadır. Örgütsel sinizm ile ortaya çıkan olumsuz tutumların

belirlenerek işletmeler tarafından; kararlara katılım, çalışanları değişiklikler hakkında bilgilendirme, empatik

bir yaklaşım benimseme, güvenilirliği arttırma, çalışanların bakış açısından değişikliği görme (Özgener, vd.,

2008: 64-68) gibi yönetme stratejilerinin geliştirilmesi, işletme ile işgören arasındaki ilişkileri güçlendirerek

aidiyet, verimlilik, motivasyon, bağlılık vb. artmasına da katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda gerçekleştirilen

bu çalışmada, konunun turizm-otel işletmeleri açısından önemi vurgulanarak konuyla ilgili otel işletmeleri

işgörenleri üzerinde bir araştırma yapılmış ve sonuçlar doğrultusunda, gerek ilgili işletme yönetimlerinin

yararlanması, gerekse literatüre katkı olması bakımından öneriler geliştirilmiştir.
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Örgütsel Sinizm ve İşletmelere Etkileri

Türk Dil Kurumu (2011)’na göre sinizm; “insanın erdem ve mutluluğa, hiçbir değere bağlı olmadan bütün

gereksinmelerden sıyrılarak kendi kendine erişebileceğini savunan Antisthenes'in öğretisi, kinizm” olarak

tanımlanmaktadır. Bir Antik Yunan Felsefesi olan sinizmin kelime olarak kökeni M.Ö 500’lü yıllara kadar

uzanmakta ve ilk sinik olarak Antisthenes (M.Ö 5. yy’ da Kinik okulu kurmuş olan Yunanlı düşünür) kabul

edilmektedir (Dean, vd., 1998: 342; 1999: 6; Tokgöz ve Yılmaz, 2008: 285). Yönetim alanındaki yerli

(Erdost, vd., 2007; Tokgöz ve Yılmaz, 2008) ve yabancı literatürde (Kanter ve Mirvis, 1989; Bateman, vd.,

1992; Andersson, 1996; Vance, vd., 1996; Andersson ve Bateman, 1997; Brandes, 1997; Dean, vd., 1998;

Abraham, 2000; Stanley, vd., 2005; Naus, vd., 2007; Scott ve Zweig, 2008) sinizm ile ilgili tanımlar

incelendiğinde birçok farklı tanımın yer aldığı, bu tanımların ise içeriksel açıdan benzerlik göstererek; “çeşitli

bakış açılarından gelen ifadelerle bir kişilik özelliği, inanç ve duygusal özellikler bütünü” (Scott ve Zweig,

2008: 96) olarak tanımlandığı görülmektedir.

Genel olarak bakıldığında sinizm; insan davranışları ile ilgili genellikle olumsuz algıları (hayal kırıklığı,

umutsuzluk, inançsızlık, güvensizlik, kuşkuculuk, şüphecilik, kötümserlik, vb.) yansıtan (Kanter ve Mirvis,

1989; Bateman, vd., 1992, Andersson, 1996; Andersson ve Bateman, 1997; Mautner, 1997; Eaton, 2000,

Stanley, vd., 2005) doğuştan gelen (Mautner, 1997; Stanley, vd., 2005) ve kararlı bir kişilik özelliği

(Abraham, 2000: 270) olarak tanımlanmaktadır (Tokgöz ve Yılmaz, 2008). Brandes (1997) ise sinizmi;

örgütsel anlamda, birçok birey tarafından paylaşılan şüpheler olarak ifade ederek daha çok örgüt odaklı bir

tanım yapmaktadır. Örgütsel sinizmi inanç boyutunda tanımlayan Bernerth ve diğerleri (2007), örgütsel

sinizmi, bireylerin örgütlerinin ahlaki bütünlükten yoksun olduğu, hakkaniyet, dürüstlük ve samimiyet gibi

ilkelerin örgütsel çıkarlar lehine feda edildiği yönündeki inançlar olarak tanımlamaktadır (Özler, vd., 2010:

49).. Yapı olarak birbirlerinden farklılık gösteren genel sinizm ile örgütsel sinizm kavramları Dean ve

diğerleri (1998)’ne göre şu şekilde ayrılmaktadır; sinizm bireyin kişiliğinden kaynaklanırken, örgütsel

sinizmde ise sinik tutumların oluşmasında örgütsel unsurlar etken olmaktadır (Erdost, vd., 2007). Sinik,

bireylerin yalnız kendi çıkarlarını gözettiğine inanan ve buna göre herkesi çıkarcı kabul eden kimseler olarak

ifade edilmektedir (Erdost vd., 2007: 514). Sinik tutumlar sonucu ise, farklı sinizm türleri ortaya çıktığı

görülmektedir. Genel olarak literatürde; kişilik sinizmi, toplumsal/kurumsal sinizm, işgören sinizmi, örgütsel

sinizm, iş (meslek) sinizmi yer alırken bunların dışında değişim odaklı sinizm ve yönetime yönelik sinizm

türleri de bulunmaktadır (Andersson, 1996; Brandes, 1997; Reichers, vd., 1997; Dean, vd., 1998; Abraham,

2000; Delken, 2004; Bommer vd. 2005; Eaton, 2005; Stanley, vd., 2005; Naus, 2007; Naus, vd., 2007;

Özgener, vd., 2008; Tokgöz ve Yılmaz, 2008; Kalağan, 2009; Kalağan ve Güzeller, 2010; Özler, vd. 2010).

Bu çalışmada işgörenlerin sinizm tutumları üzerine odaklanıldığından örgütsel sinizm dışındaki diğer sinizm

çeşitleri bu çalışmanın kapsamı dışında kalmaktadır.

Örgütsel sinizm kavramı genel bir çerçevede bir kişinin; çalıştığı örgüt, kişi, grup, ideoloji, sosyal yetenekler

veya kurumlara (Andersson, 1996) yönelik geliştirdiği, üç boyutu (bilişsel, duyuşsal ve davranışsal) içeren

negatif (güvensizlik, kızgınlık, ümitsizlik, hayal kırıklığı) genel veya spesifik tutumlar (Dean, vd., 1998)

olarak tanımlanırken, bu konuya ilişkin çalışmalar yapan Naus ve diğerleri (2007) ise örgütsel sinizmi; iş

çevresindeki sorunlu olaylara ve koşullara karşı örgüt üyelerinin kendilerini savunmalarının karşılığı olarak

ifade etmektedirler. Örgütsel sinizmin tanımında belirtilen söz konusu bu üç boyut; örgüt bütünlüğünün eksik

olduğuna dair bir inanç, örgüte yönelik olumsuz duygu ve davranışlar olarak gruplandırılmaktadır (Dean,

vd., 1998; Özgener, vd., 2008; Tokgöz ve Yılmaz, 2008; Kutanis ve Çetinel, 2009; Kalağan ve Güzeller,

2010; Özler, vd. 2010).

Örgütsel sinizmin bilişsel boyutunda, sinik tutumlara sahip olan bireylerin; örgüt içindeki uygulamaları

ilkelerden yoksun olarak görmeleri, örgütteki işgörenlerin davranışlarının tutarsız ve güvenilmez nitelikte

olduğunu düşünmeleri ve örgüt içerisindeki ilişkilerde içtenlik, samimiyet gibi değer yargılarının yerine

kişisel çıkarların ön planda olduğu inancı ifade edilmektedir (Brandes, 1997; Dean, vd., 1998; Kalağan,

2009). Duyuşsal boyutta ise, öfke, endişe, gerilim, sıkıntı, kızgınlık, saygısızlık, küçümseme gibi güçlü

duygular ortaya konulmaktadır (Abraham, 2000; Kalağan, 2009). Dean ve diğerleri (1998; 346) sinik

tutumlar gösteren işgörenlerin, yalnızca örgütlerine ilişkin inançları olan kişiler olmadıklarını, diğer bir

açıdan örgütlerinde duygular yaşayan bireyler olarak görülmeleri gerektiğini belirtmektedirler (Kalağan,

2009). Örgütsel sinizmin üçüncü alt boyutu olan davranışsal boyutta, olumsuz ve karamsar düşüncelere

sahip olan işgörenler örgütlerine karşı; şikayet etme, imalı bakışma, eleştirme, dalga geçme gibi

davranışlarda bulunabilmektedirler (Dean, vd., 1998; Kalağan, 2009). Bu çalışmada, Dean ve diğerleri

(1998)’nin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak belirlediği örgütsel sinizmin alt faktörleri temel dayanak

olarak alınmıştır.
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1980’li yılların sonunda örgütlerde görülmeye başlayarak Asya ve Avrupa’da yaygınlaşan sinik tutumlar ile

ABD’de çalışanlara yönelik yapılan araştırmalar sonucunda %43’ünün sinik olduğunun öne sürülmesi

sonucu örgütsel sinizm kavramı incelenmeye başlanmıştır (Kanter ve Mirvis, 1989; Dean, vd., 1998; Eaton,

2000; Naus, 2007; Tokgöz ve Yılmaz, 2008; Kalağan, 2009; Kalağan ve Güzeller, 2010). Türkiye’de ise

Erdost ve diğerlerinin (2007) yapmış olduğu çalışma ile örgütsel sinizm kavramı; Türkçe literatüre tanıtılarak

ve konuya ilişkin geliştirilmiş ölçekler test edilerek kavramsal bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır.

Örgütsel sinizmde, sinik tutumlara sebep olan öncüllerinin ortaya çıkartılmasına ilişkin yapılan çalışmalar

(Wanous, vd., 1994; Eaton, 2000; Fitzgerald, 2002; Cartwright ve Holmes, 2006; Efilti, vd., 2008; Naus,

2007; Özgener, vd., 2008; Kutanis ve Çetinel, 2009; Çalışkan ve Erim, 2010) incelendiğinde sinik

tutumların ortaya çıkmasında ki öncüller; yanlış yönetilen değişim çabaları, yüksek makam tazminatı, düşük

örgütsel performans, psikolojik sözleşme ihlalleri, sert ve çabuk işten çıkarılma, yüksek düzeyde rol

çatışması, çok uzun çalışma saatleri, aşırı rol yükü, yıldırma, dengesiz güç dağılımı, tutulmayan sözler, etkin

olmayan liderlik ve yönetim olarak belirtilmektedir.

Örgütsel sinizmin çalışanlara ve örgütlere yansımaları ise ilgili literatürde; güvensizlik (Andersson, 1996;

Andersson ve Bateman, 1997; Thompson, vd., 2000; Pugh, vd., 2003; James, 2005; Kalağan, 2009; Rubin,

vd., 2009; Çalışkan ve Erim, 2010; Özler, vd., 2010), iş tatminsizliği (Abraham, 2000; Özgener, 2008;

Kalağan, 2009; Özler, vd., 2010), peformans, moral ve motivasyonun azalması (Reichers, vd., 1997;

Wanous, vd., 2000; Özgener, 2008; Kalağan, 2009; Rubin, vd., 2009; Tükeltürk, vd., 2009; Çalışkan ve

Erim, 2010), örgütsel vatandaşlık davranışı ve adaletin azalması (Fitzgerald, 2002; Pugh, vd., 2003; James,

2005; Özgener, 2008; Kalağan, 2009; Özler, vd., 2010) kişiler arası çatışma, devamsızlık, iş gücü devir

hızının artması, işe-örgüte bağlılığın azalması, tükenmişlik (Reichers, vd., 1997; Wanous, vd., 2000; Efilti,

vd., 2008; Özler, vd., 2010; Kalağan, 2009; Tükeltürk, vd., 2009) yabancılaşma (Dean, vd., 1998; Özgener,

vd., 2008) gibi kavramların davranışsal olarak görülmesine neden olmaktadır. Belirtildiği üzere pek çok

davranışsal sonucu olan örgütsel sinizm, işletmeleri maddi ve manevi açıdan olumsuz yönde etkilemektedir

(Kalağan, 2009). Konuyla ilgili literatüre bakıldığında (Abraham, 2000; Eaton, 2000; James, 2005; Naus,

2007; Özgener, 2008; Kalağan, 2009) örgütsel sinizmin örgütlere etkilerinin; örgüte bağlılığın azalması,

işten çıkarılma oranlarının artması, sabotaj, hırsızlık, dolandırıcılık, kurallara uymama, itaatsizlik, örgütsel

küçülmelerin artması, işe yabancılaşmada, örgüte şüphe duymada, örgüte güvensizlikte, örgütü aşağılamada

ve olumsuz tutumlarda artış, örgütsel performansın düşmesi, örgütteki lidere olan güvenilirliğin azalması,

örgütle olan ilişkinin kesilmesi, yöneticiye yönelik iletişim ve saygı eksikliği gibi hususlar üzerinde

yoğunlaştığı görülmektedir.

Örgütsel sinizm, örgütlerin yanı sıra çalışanlarda da olumsuz psikolojik (Kanter ve Mirvis, 1989) ve fiziksel

(Eaton, 2000; Kalağan, 2009) sonuçlara (sinirlenme, hiddetlenme, gerilim, öfke, endişe gibi duygusal

tepkiler) neden olurken; hayal kırıklığı, güvensizlik ve kuşkuculuk gibi duygularla ilişkili olarak örgütsel

sinizmin, çalışanların sağlığını olumsuz (depresyon, uykusuzluk, kalp ve damar hastalıkları) yönde etkilediği

de ilgili literatürde üzerinde durulan hususlardandır (Brandes, 1997; Dean, vd., 1998; Abraham, 2000;

Kalağan, 2009).

Konuyla İlgili Çalışmalar

Yabancı literatür incelendiğinde 1980’li yıllarda (Sloterdijk, 1983; Kanter ve Mirvis, 1989) genel sinizmin

literatüre tanıtılması ve etkilerinin ortaya konulması amacıyla çalışmaların gerçekleştiği görülürken, örgütsel

sinizm ile ilgili çalışmaların ise 1990’lı yıllar ve sonrasında, örgütsel sinizmin tanımlanması, ölçeklerinin

geliştirilmesi, boyutlarının (bilişsel, duyuşsal ve davranışsal) ve nedenlerinin ortaya konulması (Vance, vd.,

1996; Brandes, 1997; Dean, vd., 1998; Brandes, vd., 1999; Pitre, 2004) kapsamında gerçekleştirilen

çalışmalara rastlamak mümkündür.

Örgütsel sinizmin yoğun olarak; bağlılık (Brandes, vd., 1999), iş doyumu (Wanous, vd., 1994; Reichers, vd.,

1997; Abraham, 2000; Eaton, 2000; Davis, 2002; James, 2005), güven (Brandes, 1997; Thompson, 2000),

örgütsel adalet (FitzGerald, 2002; Bommer, vd., 2005), örgütsel vatandaşlık (Andersson ve Bateman, 1997;

Brandes, 1997; Abraham, 2000; James, 2005; Wilkerson, vd., 2008), örgütsel politika (James, 2005),

tükenmişlik (Brandes ve Das, 2006), yabancılaşma (Abraham, 2000), psikolojik sözleşme ihlali (Delken,

2004; Bashir vd., 2011), algılanan örgütsel destek (Brandes 1997; James, 2005; Brandes ve Das, 2006; Byrne

ve Hochwarter, 2007) ve iş tatmini (Arabacı, 2010) ile ilişkileri üzerine araştırmaların yapıldığı

görülmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmalarda belirtilen değişkenler ile örgütsel sinizm arasında anlamlı

ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda ilgili çalışmalarda genel olarak, örgütsel adalet, güven,

algılanan örgütsel destek, örgütsel politika algısı, iş doyumu, bağlılık, örgütsel vatandaşlık ve iş tatmini ile
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örgütsel sinizm arasında negatif; tükenmişlik, yabancılaşma ile de pozitif bir ilişki olduğu sonuçlarına

ulaşılmıştır (Anderson, 1996; Abraham, 2000; Özgener, vd., 2008). Öte yandan, yabancı literatürde örgütsel

sinizm ile ilgili yapılan çalışmaların turizm işletmelerinde uygulanmadığı, ağırlıklı olarak eğitim

kurumlarının uygulama alanı olarak tercih edildiği dikkati çekmektedir. Bu nedenle çalışmada; uygulama

alanının turizm işletmelerinden biri olan otel işletmelerinin tercih edilmesi ve örgütsel sinizmin turizm

sektörüne yansımalarının ortaya konulması hedeflenmiştir.

Yerli literatürde ise örgütsel sinizm ile ilgili çalışmaların, yoğun olarak 2000’li yıllardan sonra (Erdost, vd.,

2007; Efilti, vd., 2008; Güzeller ve Kalağan, 2008; Özgener, vd., 2008; Tokgöz ve Yılmaz, 2008; Kalağan,

2009; Kutanis ve Çetinel, 2009; Tükeltürk, vd., 2009; Altınöz, vd., 2010; Çalışkan ve Erim, 2010; Güzel, vd.,

2010; Kalağan ve Güzeller, 2010; Özler, vd., 2010; Polat, vd., 2010; Sur, 2010) yaygın olarak çalışıldığı

ortaya çıkmaktadır. Yerli literatürde son yıllarda önemi giderek artan örgütsel sinizm kavramı, Erdost ve

diğerleri (2007)’nin örgütsel sinizm ve ilgili ölçeklerin test edilmesini amaçladıkları çalışmada; örgütsel

sinizm ölçeği olarak Dean vd. (1998)’nin ölçeğinin yüksek bir geçerliliğe ve güvenilirliğe sahip olduğunu

belirtmişlerdir. Ayrıca bu araştırmada destek bölümlerde çalışanların üretim bölümüne ve yönetici

olmayanların da yöneticilere göre daha sinik bir ortalamaya sahip oldukları ortaya çıkmıştır.

Efilti ve diğerleri (2008) tarafından Akdeniz Üniversitesi’nde görev yapan yönetici sekreterleri üzerinde

gerçekleştirilen araştırmada; sekreterlerin hayata, insanlara ve bağlı bulundukları örgüte bakış açılarının orta

düzeyde sinik eğilimli olduğu, örgütsel sinizm ile kişilik sinizmi arasında negatif bir ilişki olduğu, örgütsel

sinizmin alt boyutları (bilişsel, duyuşsal, davranışsal faktörler) arasında orta düzeyde bir kolerasyon

bulunduğu, örgütsel sinizmin alt boyutlarından duyuşsal tepkinin ve bilişsel faktörün yüksek, davranışsal

faktörün düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir çalışmada Güzeller ve Kalağan (2008), yerli

literatürde yeterince araştırılmayan örgütsel sinizm kavramına yönelik ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması ve

eğitim örgütlerinin uygulama alanı olarak seçilerek bazı kişisel değişkenlerin örgütsel sinizm tutumları

üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçladıkları çalışmalarında; örgütsel sinizm ölçeği’nin Türkçe

formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiş olup, öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyi

ile branşları ve eğitim durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ancak, örgütsel sinizm ile

öğretmenlerin cinsiyetleri ve yaşları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Kutanis ve Çetinel (2009), bir devlet üniversitesinin İ.İ.B.F.’sinde görev yapan akademisyenlerin; adaletsizlik

algılarının örgütsel sinizm davranışları üzerinde etkili olup olmadığını belirlemeyi amaçladıkları

çalışmalarında; sinik tutumların araştırma görevlileri arasında daha yoğun bir şekilde görüldüğünü, bunun

sonucu olarak statünün daha düşük olması durumunda daha pasif sinik davranışlara yönlenildiğini ifade

etmişlerdir. Ayrıca sinik tutumlar sergileyen akademisyenlerin genel olarak örgütsel adalete ilişkin olumsuz

algılara sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Çalışkan ve Erim (2010) ise pozitif örgütsel davranış

değişkenlerinin (POD: ümit, iyimserlik, dayanıklılık ve öz-yeterlilik) işletmeler açısından önemini

vurgulayarak, işgören davranışları üzerindeki etkilerini (işe adanmışlık, tükenmişlik ve sinizm) belirlemeye

yönelik gerçekleştirdikleri araştırmada; pozitif örgütsel davranışın işe adanmışlık üzerinde önemli pozitif

yönlü bir açıklayıcı güce sahip olduğu kanıtlanmış olup, ayrıca örgütsel adaletin pozitif, örgütsel davranış

değişkenlerinin (tükenmişlik ve sinik davranış) etkileşiminde bir ara değişken görevi üstlendiği de ampirik

olarak kanıtlanmıştır. Kalağan ve Güzeller (2010), öğretmenlerin (cinsiyetleri, medeni durumları, yaşları vb.)

bazı demografik özelliklerinin örgütsel sinizm düzeyleri üzerinde etkili olup olmadığını belirlemeyi

amaçladıkları çalışmalarında; öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyi ile branşları, mesleki kıdemleri, eğitim

seviyeleri, çalıştıkları okul türü, öğretmenliği seçme nedenleri arasında anlamlı bir ilişki tespit etmişlerdir.

Polat ve diğerleri (2010), personel güçlendirme-örgütsel sinizm ve örgütsel özdeşleşme değişkenleri

arasındaki ilişkileri belirlemek ve örgütsel özdeşleşmenin, personel güçlendirme-örgütsel sinizm ilişkisinde

aracılık etkisinin olup olmadığını test etmeyi amaçladıkları çalışmalarında; personel güçlendirmenin örgütsel

özdeşleşme üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı, personel güçlendirmenin örgütsel sinizm üzerinde

negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı ve örgütsel özdeşleşmenin örgütsel sinizm üzerinde negatif yönlü

ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu ancak, örgütsel özdeşleşmenin personel güçlendirme

örgütsel sinizm ilişkisinde aracılık etkisinin olmadığını belirlemişlerdir.

Türkiye’de turizm alanında (Tokgöz ve Yılmaz, 2008; Tükeltürk, vd., 2009; Altınöz, vd., 2010; Güzel, vd.,

2010) örgütsel sinizm ile ilgili çalışmaların yapıldığı da görülmektedir. Bu bağlamda izleyen bölümde

örgütsel sinizmin turizm-otel işletmelerine ve işgörenlerine yansımalarının ne yönde olduğu ve örgütsel

sinizmi yönetme stratejilerine yönelik ilgili literatürde gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.
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Turizm – Otel İşletmelerinde (İşgörenlerinde) Örgütsel Sinizm

Otel işletmelerinin hizmet-turizm işletmesi olarak emek yoğun bir sektörde faaliyet göstermesi, diğer bir

ifadeyle otel işletmelerindeki tüm işlerin doğrudan doğruya insanlarla ilgili olması (Olalı ve Korzay, 1993:

205) nedeniyle müşteri algı ve beklentileri, çevresel unsurlar, hizmeti sunan işgörenlerin eğitimi, motivasyon,

iletişim (Öney, 1998) gibi unsurlardan etkilenmekte ve bu da hizmetin kalitesine yansımaktadır. Hizmet

sektörünün içerisinde yer alan ve ülke ekonomisine olumlu katkılarda bulanan turizm sektöründe de hizmetin

kalitesini arttırmak ve yüksek kazançlar elde etmek işgörenin performansıyla doğru orantılıdır (Öztürk ve

Yazıcıoğlu, 2002; Eleren, vd., 2007). Genelde olumsuz sonuçları da beraberinde getiren (bağlılığın azalması,

devamsızlık, güvensizlik, performans düşüklüğü vb.) örgütsel sinizm, faaliyet alanı ne olursa olsun tüm

sektörleri olduğu kadar turizm işletmeleri açısından da olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır (Özgener,

2008; Tokgöz ve Yılmaz, 2008; Altınöz, vd., 2010).

Turizm işletme türlerinden biri olan otel işletmelerinde daha önce yapılan örgütsel sinizm ile ilgili çalışmalar

incelendiğinde; Tokgöz ve Yılmaz (2008)’ın çalışmasında, 17 otel işletmesi işgörenlerine uygulanan ve genel

sinizm ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve şehir ve kıyı otelleri işgörenlerinde örgütsel

sinizm seviyelerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Sonuç olarak genel sinizm ile örgütsel sinizm arasında

kısmen ilişki olduğu, işgörenlerin eğitim düzeyi arttıkça sinizm seviyesinin arttığı ve kıyı otellerinde

çalışanların şehir otellerinde çalışanlara göre daha sinik olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca çalışmanın diğer

önemli bulgusu ise mevsimlik çalışanların kadrolu çalışanlara göre sinizm seviyelerinin daha yüksek

olduğudur.

Örgütsel sinizm ile ilgili otel işletmelerinde yapılan diğer bir çalışma; Tükeltürk ve diğerleri (2009)

tarafından yürütülmüş olan örgütlerde psikolojik kontrat ihlalleri ve sinizm ilişkisinin ortaya konulmasının

amaçlandığı çalışmadır.
28

adet beş yıldızlı otel işletmesinde uygulanan bu çalışmanın sonucunda, psikolojik

kontrat ihlal algıları ile sinik tutumların (çalışanların eğitim düzeyleri haricinde) demografik değişkenler ile

ilişkili olmadığı ve psikolojik kontrat ihlallerinin sinizmin üzerinde orta düzeyde pozitif yönlü bir etkisi

olduğu belirlenmiştir. Diğer bir çalışmada ise Ankara’da ki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerini uygulama

alanı olarak seçen Altınöz ve diğerleri (2010), örgütsel adalet ile örgütsel sinizm algısı ilişkisini

araştırmışlardır. Dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin örgütsel adalet algıları (işlemsel,

bölüşümsel ve etkileşimsel) ile örgütsel sinizm tutumları (bilişsel, duyuşsal ve davranışsal) arasındaki tüm

korelasyonların anlamlı ve negatif yönlü ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Güzel ve diğerleri (2010) ise

çalışmalarında, dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenlere yönelik algılanan örgütsel desteğin

örgütsel sinizme ilişkisinin ortaya konularak işten ayrılma niyetine etkisini belirlenmeyi amaçlamışlardır. 17

adet dört ve beş yıldızlı otel işletmesi işgörenlerinde uygulanan bu çalışmada, kariyer anlamında örgütsel

desteğin sağlanması işten ayrılma niyetini arttırırken, finansal desteği azaltmaktadır. Çalışmada ayrıca sinik

tutumların ise işten ayrılmada etkili olduğu belirlenmiştir.

Genel olarak örgütsel sinizm ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde (Dean, vd., 1998; Eaton, 2000;

Delken, 2004; Cartwright ve Holmes, 2006; Erdost, vd., 2007; Efilti, vd., 2008; Tokgöz ve Yılmaz, 2008;

Kutanis ve Çetinel, 2009; Tükeltürk, vd., 2009; Altınöz, vd., 2010) demografik değişkenlerin örgütsel

sinizmi etkilemedeki düzeyinin konuyla ilgili çalışmalarda farklılık gösterdiği ön plana çıkmakta olup, genel

kanının ise “örgütsel sinizm üzerinde bazı kişisel/demografik faktörlerin etkisinin çok fazla olmadığı”

yönünde olması bu durumun yeniden incelenerek otel işletmesi işgörenlerinin bazı kişisel/demografik

özelliklerinin (yaş, cinsiyet, medeni durum, sektörde çalışma süresi) örgütsel sinizm düzeyleri ve boyutları

(bilişsel, duyuşsal, davranışsal) üzerinde etkisinin incelenmesinin de önemini ortaya çıkarmaktadır. Özellikle

insan emeği ağırlıklı bir işletme türü olan otel işletmeleri çalışanlarının çeşitli sebeplerden ötürü örgüte karşı

geliştirebileceği ve bunun da örgüt açısından olumsuz sonuçlara neden olacağı sinik davranışlarının

azaltılmasında işletme yönetimine büyük görevler düşmektedir. Bu konuda gerçekleştirilecek çalışmaların

mevcut durumun ortaya konulması ve alınacak/alınabilecek önlemlere önemli ölçüde katkı sağlayacağı

muhakkaktır. Bu açıdan çalışma, literatüre ve otel işletmelerindeki mevcut durumun ortaya konularak bu

konuda plan, politika ve strateji geliştirme çabalarındaki ilgili işletme yöneticilerine ve otel işletmeleri

açısından kısıtlı olan bu konuyla ilgili literatüre katkısı bakımından önem taşımaktadır.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel sinizm düzeylerinin belirlenmesi amaçlanan bu araştırmada aşağıdaki

sorulara cevap aranmıştır:

- Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel sinizm (bilişsel-duyuşsal-davranışsal boyutta) düzeyleri nedir?
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- Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel sinizm düzeyleri (bilişsel-duyuşsal-davranışsal boyutta) bazı kişisel

özeliklerine (cinsiyet, medeni durum, yaş, gelir seviyesi, çalışılan departman, sektörde ve işletmede çalışma

süresi) göre farklılık göstermekte midir?

Literatürde son yıllarda yer almaya başlayan örgütsel sinizm kavramı ile ilgili çalışmaların sınırlı sayıda

olması ve Türkiye’de turizm sektörüne yönelik uygulamaların yalnızca birkaç (Tokgöz ve Yılmaz, 2008;

Tükeltürk, vd., 2009; Altınöz, vd., 2010; Güzel, vd., 2010) çalışma ile sınırlı kalması, mevcut çalışmayı

literatüre katkısı açısından önemli kılmaktadır. Örgütsel sinizm ile ortaya çıkan olumsuz tutumların

belirlenerek işletmeler tarafından; kararlara katılım, çalışanları değişiklikler hakkında bilgilendirme, empatik

bir yaklaşım benimseme, güvenilirliği arttırma, çalışanların bakış açısından değişikliği görme (Özgener, vd.,

2008: 64-68) gibi yönetme stratejilerinin geliştirilmesi; işletme ile işgören arasındaki ilişkileri güçlendirerek

verimlilik, motivasyon, bağlılık vb. artmasını da sağlayacaktır.

Yöntem

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. İlgili ankettin ilk bölümünde

katılımcıların bazı bireysel özelliklerini belirlemeye yönelik sekiz soru yer almaktadır. Anketin ikinci

bölümünü oluşturan ve otel işletmelerinde çalışanların örgütsel sinizm tutumlarını ölçmek için Dean ve

diğerleri (1998) tarafından geliştirilen bilişsel (5 ifade), duyuşsal (6 ifade), davranışsal (3 ifade) faktörler

olarak kavramsallaştırılan örgütsel sinizmi ölçmeye yönelik 14 ifadeden oluşan; Efilti ve diğerleri (2008),

Erdost ve diğerleri (2007), Kalağan (2009), Tükeltürk ve diğerleri (2009), Altınöz, ve diğerleri, (2010), Güzel

ve diğerleri (2010)’nin çalışmalarında da kullandıkları “örgütsel sinizm ölçeği” kullanılmıştır. İşgörenlere

uygulanan ve veri toplama aracı olarak kullanılan anket 5’li Likert doğrultusunda değerlendirilmiştir. Buna

göre katılımcıların ilgili ölçekten yüksek puan almaları sinizm düzeylerinin yüksek olduğu anlamına

gelmektedir.

Araştırma Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından olan İstanbul ve Antalya ilinin Lara bölgesinde

faaliyette bulunan beş yıldızlı otel işletmeleri işgörenleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bölgelerin

araştırma için seçilmesindeki temel amaç, ilgili bölgelerdeki otel işletmelerinin gerek bir arada bulunma ve

bu doğrultuda ulaşılabilirlik olanakları, gerekse sayı olarak fazla düzeyde olmasından ve yönetim

organizasyon yapı ve olanakları bakımından en üst düzeyde örgütlenme olanaklarına sahip olmalarından

kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda ilgili bölgelerden 5 er tane beş yıldızlı otel işletmesi küme örnekleme

yöntemi kullanılarak belirlenmiş ve her bir otel işletmesinin İnsan Kaynakları yöneticileriyle bağlantı

kurularak söz konusu otel işletmelerinin her birine işgörenlere uygulanmak üzere 50’şer adet anket (toplamda

500 anket) bırakılmıştır. Söz konusu anketlerden 385 tanesi geri dönmüş olup (İstanbul:163.; Antalya:222),

çeşitli nedenlerle (eksik, hatalı doldurma vb.) toplam 371 (İstanbul:155; Antalya:216) anket değerlendirmeye

alınmıştır.

Araştırmada toplanan verilerin analizinde, yüzde frekans dağılımı, aritmetik ortalama ve sinizm alt

boyutlarının, işgörenlerin bazı demografik değişkenlere ve otel işletmelerinin bulunduğu ile göre

karşılaştırılmasında t testi ve Anova analizinden faydalanılmıştır. Söz konusu karşılaştırmalarda; iki grup için

t testi, ikiden fazla gruplu değişkenler için Anova analizi kullanılmış olup, ayrıca ikiden fazla gruplarda

farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunun tespitinde ise Tukey testinden faydalanılmıştır. Öte yandan,

araştırmada elde edilen verilerin, faktör analizi uygulamaya uygun olup olmadığına araştırılmış ve KMO

değeri 0.89; Barlett’s testi anlamlılık değeri de sig=0.000 olarak hesaplanmış olup bu sonuçlar, araştırmaya

ilişkin verilerin faktör analizi için uygun olduğunu ortaya koymuştur. Bu doğrultuda araştırmada kullanılan

ölçeğe ilişkin doğrulayıcı faktör analizi de gerçekleştirilmiş (Tablo 1) olup, ilgili ölçek aynen orijinalinde

olduğu gibi üç alt boyuta (bilişsel, duyuşsal, davranışsal) ayrılmıştır.

Tablo 1: Ankete İlişkin Yapılan Doğrulayıcı Faktör ve Güvenirlik Analizi Sonuçları

Faktörler (Boyutlar) İfadeSayısı Özdeğer VaryansıAçıklamaOranı Cronbach’sAlpha ToplamVaryansıAçıklamaOranı Cronbach’s

Alpha

(Genel)

Duyuşsal Boyut 5 7,17 51,17 0,87

67,93 0,92Bilişsel Boyut 6 1,26 9,05 0,89Davranışsal Boyut 3 1,08 7,71 0,72

Uygulanan faktör analizi sonucunda, ölçeği oluşturan 14 ifadenin toplandığı 3 faktör, (bilişsel, duyuşsal ve

davranışsal sinizm) toplam varyansın %67,93’nü açıklamaktadır. Duyuşsal sinizm boyutunun toplam
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varyansı açıklama oranı %51,7 olurken bu oran bilişsel sinizm boyutunda %9,5 ve davranışsal sinizm

boyutunda ise %7,1 olarak gerçekleşmiştir. İlgili boyutların ve ölçeğin genelinin güvenirlik düzeyi ise

sırasıyla; bilişsel sinizm boyutu için 0,87, duyuşsal sinizm boyutu için 0,89, davranışsal sinizm boyutu için

0,72, geneli için ise 0,92 şeklinde gerçekleşmiştir. Anketin gerek tüm boyutlar gerekse geneline ilişkin

sunulan güvenirlik katsayı sonuçlarına göre, araştırmada kullanılan anketin sosyal bilimler alanında

gerçekleştirilen çalışmalar için geçerli güvenirlik düzeyine sahip olduğunu belirtmek olasıdır (Akgül ve

Çevik, 2003; Sekaran, 2003; Ural ve Kılıç, 2006). Söz konusu analizler SPSS (PASW Statistics 18) programı

vasıtasıyla gerçekleştirilmiş ve araştırmanın amacı doğrultusunda yorumlanmıştır.

Bulgular ve Tartışma

Tablo 2’de ankete katılan işgörenlerin bazı kişisel bilgilerine ilişkin yüzde ve frekans dağılımları yer

almaktadır. Tablo 2’ye göre; işgörenlerin %38,5’i kadın, %61,5’i erkek olup, %51,8’i bekar, %48,2’si ise

evlidir. Katılımcıların %10,8’i ilköğretim, %42,3’ü ortaöğretim, %46,9’u ise üniversite mezunu olup,

%28,0’ı bir yıl veya daha az, %57,4’ü 2-4 yıl, %8,4’ü 5-7 yıl ve %6,2’si ise 8 yıl ve daha fazla bir süredir

aynı işletmede çalışmaktadırlar.

Tablo 2: Ankete Katılan İşgörenlerin Kişisel Bilgilerine İlişkin Yüzde ve Frekans Dağılımları

Kişisel Bilgiler f % Kişisel Bilgiler f %

Cinsiyet Kadın 143 38,5 Medeni

Durum

Bekâr 192 51,8

Erkek 228 61,5 Evli 179 48,2

OtelinBulunduğuİl Antalya 216 58,2 Departman Önburo 74 19,9

İstanbul 155 41,8 Yiyecek-İcecek 144 38,8

18-22 yaş arası 55
14,8

Kat Hizmetleri 73 19,7

23-27 yaş arası 126 34,0 Satış-Pazarlama 33 8,9

Diğer (İns.Kaynk. Halk.İlş.
Yaş Grubu 28-32 yaş arası 102 27,5 Muhasebe, Güvenlik vb.) 47 12,7

33-37 yaş arası 40 10,8 Gelir 600 TL/veya daha az 30 8,1

38-42 yas 24 6,5 601-1000 TL arası 130 35,0

43 ve/veya yukarıyaş
24 6,5 1001-1400 TL arası 69 18,6

İşletmedeÇalışmaSüresi 1 yıl veya daha az 104 28,0 1401-1800 TL arası 34 9,2

2-4 yıl arası 213 57,4 1801 TL ve/veya üzeri TL 41 11,1

5-7 yıl arası 31 8,4 Eğitim Durumu İlköğretim 40 11,8

8 yıl ve üzeri 23 6,2 Ortaöğretim 157 42,3

Üniversite 174 46,9

İşgörenlerin çalıştığı departmanlara göre dağılımı ise %19,9’u önbüro, %38,8’i yiyecek-içecek, %19,7’si kat

hizmetleri, %8,9’u satış ve pazarlama ve %12,7’si ise diğer (İns.kaynk., halk.ilşk. muhasebe, güvenlik vb.)

şeklindedir. Ankete katılan işgörenlerin yaş dağılımında ise en yoğun grubu 23-27 yaş grubu (%34,0) ile 28

32 (%27,5) yaş grubunun oluşturduğu belirlenmiştir. İşgörenlerin %8,1’i 600 TL veya daha az, %35,0’ı 601

1000 TL, %18,6’sı 1001-1400 TL, %9,2’si 1401-1800 TL ve %11,1’i ise 1801 veya daha fazla miktarda bir

gelire sahiptir. Araştırmaya katılan işgörenlerin %58,2’si Antalya’da faaliyet gösteren otel işletmelerinde

çalışırken %41,8’i İstanbul’da faaliyet gösteren otel işletmelerinde çalışmaktadırlar.

Tablo 3’te ankete cevap veren işgörenlerin örgütsel sinizm düzeylerine ilişkin görüşlerinin yüzde-frekans

dağılımları, aritmetik ortalamaları ve standart sapma değerleri yer almaktadır.
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Tablo 3: İşgörenlerin Bilişsel, Duyuşsal ve Davranışsal Sinizm Düzeylerine İlişkin Görüşlerinin Yüzde

Frekans Dağılımları, Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapma Değerleri

1 2 3 4 5
s.s.

İfadeler X

G

e
n
e
l
A

r
i
t
m

e
t
i
k

O

r
t
a
l
a
m

a
:
1
.9
6

f % f % f % f % f %

Çalıştığım otelin, söylediğinin

başka, yaptığının başkaolduğuna inanıyorum. 191 51,5 79 21,3 45 12,1 38 10,2 18 4,9 1,22 1,96

Çalıştığım otelin, yapacağını

belirttiği /söylediği şeyler ile

gerçekleşenler arasında

benzerlik görmüyorum.

Çalıştığım otel, bir şeyi

yapmayı planladığını

söylüyorsa bunungerçekleşeceği konusunda

kuşku duyarım.

188 50,7 99 26,7 41 11,1 28 7,5 15 4,0 1,13 1,88

Çalıştığım otelin, politikaları,

amaçları ve uygulamalarında

ortak nokta olduğunu

düşünmüyorum.

175 47,2 91 24,5 53 14,3 28 7,5 24 6,5 1,23 2,02

BİLİŞSEL

185 49,9 86 23,2 58 15,6 22 5,9 20 5,4 1,17 1,94

Çalıştığım otelde, hak edene

hak ettiği ödül (itibar, terfivb.) imkânı sunulmaz. 170 45,8 79 21,3 54 14,6 35 9,4 33 8,9 1,33 2,14

Boyut ortalaması: 1,98

Çalıştığım oteli

düşündüğümde içimde bir

sıkıntı (kaygı, endişe)

hissederim.

Çalıştığım oteli

düşündüğümde gerilirim.

Çalıştığım otelin

sloganları/uygulamaları iledalga geçtiğimi fark ettim. 219 59,0 76 20,5 41 11,1 22 5,9 13 3,5 1,09 1,74

Çalıştığım oteli

düşündüğümde sinirlenirim.

Çalıştığım otel beni kızdırır. 225 60,6 84 22,6 41 11,1 12 3,2 9 2,4 0,97 1,64

187 50,4 100 27,0 44 11,9 25 6,7 15 4,0 1,12 1,87

220 59,3 81 21,8 40 10,8 16 4,3 14 3,8 1,07 1,71

223 60,1 88 23,7 37 10,0 15 4,0 8 2,2 0,97 1,64

DUYUŞSAL

Otel dışındaki arkadaşlarıma,

otelde olup bitenlerle ilgilişikâyette bulunurum. 179 48,2 115 31,0 39 10,5 24 6,5 14 3,8 1,08 1,87

Boyut ortalaması: 1,74

Diğer çalışanlarla, otelde

işlerin nasıl yürüdüğühakkında konuşurum. 105 28,3 93 25,1 73 19,7 42 11,3 58 15,6 1,41 2,61

Diğer çalışanlarla, çalıştığım

otelin

uygulamalarını/politikalarını

eleştiririm.

Otel gündeme geldiğinde,

(otelle ilgili konuşulduğunda)

diğer çalışanlarla anlamlı(imalı, olumsuz vb.)

bakışmalar yaşanır.

179 48,2 76 20,5 56 15,1 36 9,7 24 6,5 1,27 2,06

111 29,9 122 32,9 69 18,6 52 14,0 17 4,6 1,17 2,30

DAVRANIŞSAL

Boyut ortalaması: 2,32

- 1=hiç katılmıyorum; 2= az katılıyorum; 3=orta düzeyde katılıyorum; 4= çok katılıyorum; 5=tamamen katılıyorum –

Tablo 3’e göre, “çalıştığım otelin yapacağını belirttiği–söylediği şeyler ile gerçekleşenler arasında benzerlik

görmüyorum” ( X =2,02) ile “çalıştığım otelde hak edene hak ettiği ödül (itibar, terfi vb.) imkânı sunulmaz”

( X =2,14) ifadeleri işgörenlerin bilişsel boyutta sinizm düzeylerinin en yüksek olduğu ifadeler (tutumlar)

olmuştur. Bu boyutta işgörenlerin en düşük düzeyde sinik tutum sergiledikleri ifade ise “çalıştığım otel, bir

şeyi yapmayı planladığını söylüyorsa bunun gerçekleşeceği konusunda kuşku duyarım” ( X =1,88) ifadesi

olmuştur. Literatürde yer alan bazı (Efilti, vd., 2008; Kalağan, 2009) çalışmalarda ise bilişsel boyuta ilişkin

farklı ifadelerin aritmetik ortalamaları yüksek çıktığı görülmüştür.

İşgörenlerin duyuşsal boyutta en yüksek sinizm düzeyine sahip tutum sergiledikleri ifadeler ise “çalıştığım

oteli düşündüğümde içimde bir sıkıntı (kaygı, endişe) hissederim” ( X =1,87), “otel dışındaki arkadaşlarıma,
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otelde olup bitenlerle ilgili şikayette bulunurum” (X =1,87) olmuştur. Kalağan (2009)’ın çalışmasında da

benzer şekilde duyuşsal boyutta “çalıştığım kurumu düşündükçe içimi bir endişe duygusu kaplar” ( X =2,87)

ifadesinin en yüksek ortalamaya sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu boyutta işgörenlerin en düşük sinizm

düzeyine sahip olduğu tutumların “çalıştığım oteli düşündüğümde sinirlenirim” ( X =1,64), “çalıştığım otel

beni kızdırır” ( X =1,64) ifadeleri olduğu görülürken, Efilti ve diğerleri (2008)’nin çalışmalarında ise

“çalıştığım oteli düşündüğümde sinirlenirim” (X =4,18) ifadesi duyuşsal boyutta en yüksek ortalamaya

sahip ifade olmuştur.

İşgörenlerin davranışsal sinizm boyutuna ilişkin Tablo 3’deki ifadeler incelendiğinde, ankete cevap veren

işgörenlerin en yüksek düzeyde sinik tutum sergiledikleri ifadelerin olduğu görülecektir. Nitekim davranışsal

sinizm boyutundaki ifadelere ilişkin Tablo 3’te verilen aritmetik ortalamalar diğer boyutlara oranla daha

yüksektir. Literatürde yer alan diğer çalışmalara (Brandes, vd., 2006; Efilti, vd., 2008) bakıldığında ise bu

çalışmada elde edilen boyut ortalamalarından farklı olarak duyuşsal ve (Kalağan, 2009) bilişsel boyut

ortalamaları daha yüksek çıkmıştır.

Araştırma kapsamındaki işgörenlerin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal sinizm düzeylerinin belirlenmesine

yönelik gerçekleştirilen analizler genel olarak değerlendirildiğinde, işgörenlerin en yüksek sinizm düzeyinin

davranışsal boyutta ( X =2,32) olduğu belirlenirken, onu sırasıyla bilişsel ( X =1,98) ve duyuşsal (X =1,74)

sinizm boyutları izlemektedir. Konuyla ilgili daha önceki çalışmalar incelendiğinde (Erdost, 2007; Efilti, vd.,

2008; Tokgöz ve Yılmaz, 2008; Altınöz, vd., 2010) ise çalışanların örgütsel sinizm düzeylerine ilişkin söz

konusu bu puan sıralamalarının değiştiğini belirtmek olasıdır. Araştırmada işgörenlerin genel örgütsel sinizm

düzeylerine ilişkin aritmetik ortalama değeri ise 1.96 olarak gerçekleşmiştir. Elde edilen bu sonuç, örgütsel

sinizmin puan aralıklarında “az katılıyorum”a denk gelirken, otel işletmelerinde örgütsel sinizmin mevcut

olduğu, ancak genel olarak değerlendirildiğinde işgörenlerin düşük seviyede sinik tutumlar sergiledikleri

görülmekle birlikte, yine de otel işletmelerinde yaşanabilecek ileri boyuttaki sinik tutumların (hırsızlık,

sabotaj, güvensizlik vb.) önceden belirlenerek ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetlere (kararlara katılıma

dahil etme, ödüllendirme, güvenilirliği arttırma vb.) önem verilmesi gerektiğini belirtmek olasıdır.

Tablo 4’te işgörenlerin sinizm düzeylerinin çalıştıkları otel işletmelerinin bulunduğu ile göre

karşılaştırılmasına ilişkin gerçekleştirilen t testi sonuçları yer almaktadır. Tablo 4’e göre, işgörenlerin

örgütsel sinizm düzeyleri tüm boyutlar bazında çalıştıkları otel işletmelerinin bulunduğu ile göre anlamlı

farklılıklar göstermektedir (p<0,05). Tablo 4 incelendiğinde görüleceği üzere İstanbul’’da ki otel

işletmelerinde çalışan işgörenlerin bilişsel ( X =2,14), duyuşsal ( X =1,93), davranışsal (X =2,61) ve genel

örgütsel sinizm (X =2,15) düzeyleri Antalya’ daki otel işletmelerinde çalışan işgörenlerden daha yüksektir.

Bu durum, Antalya’daki otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin gerek tüm boyutlar (bilişsel, duyuşsal,

davranışsal), gerekse genel örgütsel sinizm düzeyleri itibari ile İstanbul’daki otel işletmelerinde çalışan

işgörenlere oranla (konuyla ilgili olarak turizm sektöründe Tokgöz ve Yılmaz (2008)’ın gerçekleştirmiş

olduğu araştırma sonucundan farklı olarak) daha düşük gerçekleşmiştir. Bu kapsamda bu sonuç, şehir otelleri

kategorisinde değerlendirilebilecek İstanbul otellerinde çalışan işgörenlerin, genellikle tam zamanlı/kadrolu

çalıştıklarından dolayı işletmedeki olay ve politikaların kendilerini etkileyeceklerini düşünmeleri ve bunun

sonucunda da işletme hakkında yorum ve değerlendirme yapmaktan kaçınmadıkları; kıyı otelleri olarak

değerlendirilebilecek Antalya otellerinde çalışan işgörenlerin ise genel olarak mevsimlik/sezonluk çalıştığı

için “nasıl olsa sezon bitince gideceğim” düşüncesi ile işletmedeki olaylar ve politikalarla pek

ilgilenmedikleri şeklinde açıklanabilmektedir.
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Tablo 4: İşgörenlerin Sinizm Düzeylerinin Çalıştıkları Otel İşletmelerinin Bulunduğu İle Göre

Karşılaştırılması

ÇalışılanOtel

inBulun

duğuYer

Boyutlar Gruplar n X ss t p(sig)

Bilişsel Antalya 216 1,88 0,93

-2,435 0,015

İstanbul 155 2,14 1,11

Duyuşsal Antalya 216 1,62 0,71

-3,489 0,001

İstanbul 155 1,93 0,98

Davranışsal Antalya 216 2,13 0,90

-4,568 0,000

İstanbul 155 2,61 1,12

Genel Antalya 216 1,83 0,69

-3,864 0,000

İstanbul 155 2,15 0,94

Tablo 5’te işgörenlerin örgütsel sinizm düzeyleri ile bazı kişisel özelliklerinin (yaş grubu, çalışılan

departman, gelir) karşılaştırılmasına ilişkin Anova analizi sonuçları yer almaktadır.

Tablo 5’te görüldüğü üzere; işgörenlerin yaş grupları bilişsel ve davranışsal sinizm boyutunda herhangi bir

anlamlı farklılık göstermezken (p>0,05), genel örgütsel sinizm ve duyuşsal sinizm boyutunda anlamlı

farklılıklar belirlenmiştir (p<0,05). Buna göre 18-22 (X =1,44) ile 38-42 ( X =1,49) yaş grubundaki

işgörenlerin gerek duyuşsal gerekse genel örgütsel sinizm düzeyleri diğer yaş gruplarına oranla daha

yüksektir. Örgütsel sinizm ile ilgili diğer çalışmalar incelendiğinde, Güzel ve diğerleri (2010)’nin

araştırmasında yaş ve örgütsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür (0,50, p>0,05). Ayrıca

Altınöz ve diğerleri (2010)’nin çalışmalarında yaş değişkeni 21-25 yaş aralığındaki işgörenlerin örgütsel

sinizm puanları diğer çalışanlara göre daha yüksek olduğu görülmüş, yine örgütsel sinizmin alt boyutları olan

duyuşsal ve davranışsal boyut yaş değişkenine göre farklılık göstermezken bilişsel boyutta farklılık olduğu

tespit edilmiştir. Diğer yandan Tokgöz ve Yılmaz (2008) (p=0,671>0,05), Kalağan ve Güzeller (2010) (1,62,

p>0,05), Erdost ve diğerleri (2007) (0,66, p>0,05), Efilti ve diğerleri (2008)’nin araştırmalarında yaş

değişkeni ile örgütsel sinizm arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (1,32, p>0,05). Bu araştırmanın

ve Altınöz, vd., (2010)’nin araştırma sonuçlarında da görüldüğü üzere genç yaşta çalışan işgörenlerin

hayattan beklentilerinin, ihtiyaç ve isteklerinin daha fazla olması bu farklılığa sebep olabilmektedir (Mirvis

ve Kanter, 1991; Kalağan, 2009).

 

295



12. ULUSAL TURİZM KONGRESİ
30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

Tablo 5: İşgörenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri İle Bazı Kişisel Özelliklerinin Karşılaştırılmasına

İlişkin Anova Analizi

YaşGrubu Boyutlar Gruplar n X ss F p(sig)

Bilişsel 18-22 yaş arası 55 1,79 0,92

1,844 0,103

23-27 yaş arası 126 2,07 0,96

28-32 yaş
arası 102 2,04 1,04

33-37 yaş arası 40 2,21 1,1738-42 yaş arası 24 1,63 0,90

43 ve/veya yukarı yas 24 1,80 1,11

Duyuşsal 18-22 yaş arası 55 1,44 a 0,69

2,592 0,025

23-27 yaş arası 126 1,86 b 0,83

28-32 yaş arası 102 1,81 b 0,81

33-37 yaş arası 40 1,83 b 1,0138-42 yaş araı 24 1,49 a 0,76

43 ve/veya yukarı yaş 24 1,80 b 1,00

Davranışsal 18-22 yaş arası 55 2,08 0,87

0,990 0,424

23-27 yaş arası 126 2,40 1,05

28-32 yaş
arası 102 2,40 1,00

33-37 yaş arası 40 2,37 1,1138-42 yaş arası 24 2,23 1,14

43 ve/veya yukarı yaş 24 2,24 1,10

Genel 18-22 yaş arası 55 1,70 a 0,66

2,272 0,047

23-27 yaş arası 126 2,05 b 0,79

28-32 yaş arası 102 2,02 b 0,84

33-37 yaş arası 40 2,08 b 0,9338-42 yaş arası 24 1,70 a 0,70

43 ve/veya yukarı yaş 24 1,89 a,b 0,94

Departman Bilişsel Önbüro 74 2,31 a 1,06

4,807 0,001

Yiyecek-İçecek 144 2,00 b 0,91

Kat Hizmetleri 73 2,05 b 1,15Satış-Pazarlama 33 1,56 c 0,84

Diğer 47 1,67 c 0,97

Duyuşsal Önbüro 74 1,78 0,86

0,552 0,698

Yiyecek-İçecek 144 1,77 0,87

Kat Hizmetleri 73 1,82 0,78Satış-Pazarlama 33 1,61 0,81

Diğer 47 1,65 0,89

Davranışsal Önbüro 74 2,57 0,99

1,699 0,150

Yiyecek-İçecek 144 2,22 1,13

Kat Hizmetleri 73 2,24 0,80Satış-Pazarlama 33 2,46 1,03

Diğer 47 2,32 1,04

Genel Önbüro 74 2,14 0,81

1,798 0,129

Yiyecek-İçecek 144 1,95 0,82

Kat Hizmetleri 73 1,99 0,81Satış-Pazarlama 33 1,78 0,76

Diğer 47 1,80 0,86

Gelir Bilişsel < 600 30 1,79 1,01 1,017 0,398

601 – 1000 arası 130 2,02 1,04

1001 – 1400 arası 69 1,93 0,881401 – 1800 arası 34 1,65 0,82

1801 > 41 1,95 1,32

Duyuşsal < 600 30 1,32 0,64 2,287 0,060

601 – 1000 arası 130 1,71 0,81

1001 – 1400 arası 69 1,70 0,791401 – 1800 arası 34 1,77 0,76

1801 > 41 1,94 1,32

Davranışsal < 600 30 1,86 a 0,74

2,441 0,047

601 – 1000 arası 130 2,18 b 0,99

1001 – 1400 arası 69 2,43 c 1,021401 – 1800 arası 34 2,20 b 0,94

1801 > 41 2,53 c 1,46

Genel < 600 30 1,60 0,68 1,498 0,203

601-1000 arası 130 1,92 0,80

1001-1400 arası 69 1,94 0,721401-1800 arası 34 1,82 0,72

1801 > 41 2,07 1,25

a,b,c: Farklı harfleri içeren gruplar arasında anlamlı farklılıklar vardır.
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İşgörenlerin, duyuşsal ve davranışsal ve genel örgütsel sinizm düzeyleri çalıştığı departmanlara göre herhangi

bir farklılık göstermezken (p>0,05), bilişsel sinizm boyutu işgörenlerin çalıştığı departmanlara göre anlamlı

farklılıklar göstermektedir (p<0,05). İlgili boyuta ilişkin aritmetik ortalamalardan da anlaşılacağı üzere

önbüro (X =2,31) ve kat hizmetlerinde (X =2,05) çalışan işgörenlerin bilişsel sinizm düzeyleri diğer

departmanlarda (satış pazarlama, yiyecek-içecek, insan kaynakları, halkla ilişkiler, muhasebe, güvenlik, vb.)

çalışanlara oranla daha yüksektir. Erdost ve diğerleri (2007)’nin çalışmalarına göre, destek bölümlerinde

çalışanlar üretime göre ve yönetici olmayanlar yöneticilere göre daha fazla sinik bakış açısına sahip oldukları

belirtilmiştir. Kalağan ve Güzeller (2010)’in çalışmasında ise fen bilgisi öğretmenlerinin diğer branşlarda

görev yapan öğretmenlere göre sinizm seviyelerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Altınöz ve

diğerleri (2010)’nin çalışmasında, çalışılan departmanla ilgili değişkenin örgütsel sinizmin üzerinde etkili

olduğu, özelliklede kat hizmetleri ve muhasebe departmanlarındaki işgörenlerin daha sinik tutumlara sahip

oldukları belirtilmiştir. Otel işletmelerinde diğer departmanlara göre direk hizmetin üretiminde bulunan kat

hizmetleri, önbüro gibi departmanlar diğer destek departmanlara göre hem fiziksel hem de psikolojik olarak

iş yükünden dolayı tükenmişlikleri diğer departmanlara göre daha yüksek olmakta (Üngüren, vd., 2010:

2931) bu da işgörenlerin daha sinik tutumlar sergileme ihtimalini yükseltmektedir.

Tablo 5’te ki işgörenlerin gelir seviyeleri ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki farklılıkların olup

olmadığına yönelik Anova analizi sonuçları, ilgili grupta sadece davranışsal sinizm boyutunda farklılık

olduğunu ortaya koymaktadır (p<0,05). Buna göre davranışsal boyutta örgüte ilişkin en sinik tutumu

geliştiren 1801 TL ve üzeri (X =2,53) gelir seviyesine sahip işgörenler oluştururken, davranışsal sinizm

düzeyi en düşük 600 TL ve daha düşük ( X =1,856) miktarda ücret alan işgörenler oluşturmaktadır. Örgütsel

sinizm ile ilgili yapılan diğer çalışmalarda (Mirvis ve Kanter, 1991), geliri düşük olan bireylerin örgütsel

sinizm tutum düzeylerinin daha yüksek olduğunu, Delken (2004) ise yüksek maaşlı işgörenlerin daha çok

harcama yaptıkları için gelirlerini daha çok yitirmekte ve daha çok hayal kırıklığına uğramakta olduklarını

belirterek sinizm düzeylerinin yüksek olduğunu belirtmektedir.

Yapılan çalışmada, işgörenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin, işgörenlerin cinsiyet, medeni durum, eğitim

düzeyleri, sektörde çalışma süresi ve işletmede çalışma süresine göre farklılık göstermediği (p>0,05) tespit

edilmiştir. Öte yandan, konuyla ilgili literatürde yer alan diğer bazı (Mirvis ve Kanter 1991; Delken, 2004;

Kalağan, 2009; Altınöz, vd., 2010; Kalağan ve Aksu, 2010) çalışmalara cinsiyet ve medeni durum

değişkenlerinin çalışanların sinizm düzeyleri üzerinde etkili olduğuna yönelik sonuçlar da yer almaktadır. Bu

kapsamda ilgili çalışmalarda erkeklerin kadınlara göre daha sinik tutumlar sergiledikleri üzerinde

durulmaktadır. Bir diğer değişken olan eğitim seviyesiyle örgütsel sinizm düzeyi karşılaştırılmasında ise bazı

çalışmalarda (Kalağan ve Güzeller; 2010; Tokgöz ve Yılmaz, 2008), eğitim seviyesinin örgütsel sinizm ile

pozitif ilişkili olarak artış gösterdiği, bazı çalışmalar da ise (Mirvis ve Kanter, 1991; Erdost, vd., 2007;

Altınöz, vd., 2010) eğitim seviyesinin örgütsel sinizm ile negatif ilişkili olarak azaldığı ortaya konularak,

eğitim seviyesi düşük işgörenlerin daha sinik tutumlar gösterdikleri ifade edilmiştir. Sektörde ve işletmede

çalışma süresi değişkenlerinin örgütsel sinizm ile arasında literatürde yer alan bazı çalışmalarda da (Brandes,

1997; James, 2005; Altınöz, vd., 2010; Güzel, vd., 2010; Kalağan ve Güzeller, 2010) anlamlı ama zayıf ilişki

bulunmuştur. Özellikle de sektörde toplam çalışma süreleri belirli bir yılı aşkın (15 yıl ve üzeri) işgörenlerin

tükenmişlikleri artarak daha sinik tutumlar sergiledikleri belirtilmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Otel işletmelerindeki işlerin genellikle hizmete yönelik olması ve bu doğrultuda insan faktörünün ön plana

çıkması verimlilik açısından işletmede çalışanların motivasyon düzeylerinin üst düzeyde olmasını

gerektirmektedir. Öte yandan özellikle bu tür emek-yoğun işletmelerde işlerin özel çaba gerektirmesi bazı

karmaşıklıklara yol açabilmekte, bu da çalışanların işlerini yerine getirirken motivasyon düzeylerini olumsuz

yönde etkileyebilmektedir. Bu duruma, bir de işletme prosedür ve politikalarından kaynaklanan sorunlar

eklenince gerek işlerin eksik yapılması ve böylece aksaması, gerekse hizmeti müşterilere sunmakla görevli

olan işgörenlerin örgütlerine karşı bazı olumsuz tavırlar sergilemesine sebep olmaktadır. Bu kapsamda

işletmelerde genel olarak işletme politika ve uygulamalarından kaynaklanan örgütsel sinizm olgusu da

bahsedilen bu ve benzeri sebeplerden ötürü, işgörenlerin örgüte karşı besledikleri olumsuz duygu ve

düşünceler olarak karşımıza çıkmaktadır. İşgörenlerin sağlıklı bir iş ortamında yüksek motivasyonla daha

verimli çalışmalarını sağlamak ve işletmelere verilen/verilebilecek zararları en aza indirmek için öncelikle

örgütsel sinizm düzeyinin tespit edilerek engelleyici/önleyici politikaların stratejilerin belirlenmesi

kaçınılmazdır. Otel işletmelerindeki örgütsel sinizme yönelik mevcut durumun tespit edilmesi ve buna ilişkin

önerilerin sunulması amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel sinizm
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düzeyleri (bilişsel-duyuşsal-davranışsal boyutta) belirlenerek bazı kişisel/demografik değişkenler açısından

farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir.

Elde edilen bulgulara göre otel işletmeleri işgörenlerinin en yüksek sinizm düzeyi davranışsal boyutta

belirlenmiş olup, onu sırasıyla bilişsel ve duyuşsal boyut izlemektedir. Bu durumun muhtemel etkisi ise

işgörenlerin örgütsel sinizmi tutum haline dönüştürerek (eleştirilerde bulunma, dalga geçme, şikayet etme

vb.) işletmelerine yansıtma olasılıklarının var olmasıdır. Araştırmada işgörenlerin çalıştıkları otelin

bulunduğu ile göre örgütsel sinizm düzeyleri (bilişsel, duyuşsal, davranışsal boyutlarda), işgörenlerin tam

zamanlı/kadrolu ya da mevsimlik/sezonluk çalışma şartlarından etkilenmektedir.

İşgörenlerin yaş grupları ile genel örgütsel sinizm ve duyuşsal boyuttaki sinizm düzeyleri arasında anlamlı

bir farklılık bulunarak, genç yaş grubundaki işgörenlerin beklenti ve isteklerinin daha fazla olmasından

dolayı, orta yaş grubundaki işgörenlerin ise tükenmişlik düzeyleri artarken sorumluluklarının da artması,

çalıştıkları örgüte karşı daha negatif duygular besleyerek daha sinik, alaycı ve eleştirel tutumlar

göstermelerine neden olabilmektedir.

Araştırmaya katılan işgörenlerin çalıştıkları departman ile örgütsel sinizmin bilişsel boyutunda en çok kat

hizmetleri ve önbüro departmanlarında görülen farklılık, bu departmanlarda çalışan işgörenlerin müşteriler ile

birebir ilişkiler kurmaları hem psikolojik hem de fiziksel açıdan işgörenlerin yıpranmalarına neden olarak

işletmeye karşı daha sinik tutumlar sergileyebilme ihtimallerinden kaynaklanabilmektedir.

Gelir seviyesi açısından işgörenlerin, örgütsel sinizm (davranışsal boyutta) düzeylerinde anlamlı bir farklılık

tespit edilmiş olup, yüksek maaşlı işgörenlerin, daha az ücret alan işgörenlere göre sinizm seviyelerinin

yüksek olduğu görülmüştür. İşgörenlerin fazla harcama yaparak gelirlerini kaybetmeleri, hayal kırıklıkları

yaşamalarına sebep olabilmektedir. Araştırmada bazı kişisel/demografik özellikler ile örgütsel sinizm

arasında anlamlı farklılıkların belirlenmesi, bu araştırmayı konuyla ilgili olarak ülkemizde gerçekleştirilen

(Tokgöz ve Yılmaz, 2008; Tükeltürk, vd., 2009; Altınöz, vd., 2010; Güzel, vd., 2010) diğer araştırmalardan

farklı kılan etkenlerden olmuştur.

Araştırmada işgörenlerin; cinsiyetleri, medeni durumları, eğitim durumları, sektörde ve işletmede çalışma

süreleriyle, gerek genel örgütsel sinizm düzeyleri, gerekse alt boyutları arasında ise herhangi bir anlamlı

farklılık bulunmamıştır. Bu sonuçlar, turizm işletmelerinin uygulama alanı olarak seçildiği örgütsel sinizmle

ilgili yapılan ve çalışma içerisinde de belirtilen benzer araştırmalarda genel olarak belirlenen, “örgütsel

sinizm üzerinde demografik özelliklerin etkisinin çok fazla olmadığı” sonuçlarıyla da örtüşmektedir. Elde

edilen tüm bulgular göz önüne alınarak turizm işletmelerinin en önemli işletme türlerinden biri olan otel

işletmelerinin daha kaliteli hizmet sunması ve karlılıklarını maksimize edebilmeleri ve konuyla ilgili

literatüre katkısı olması bakımından aşağıda belirtilen öneriler geliştirilmiştir.

- İşletmede uygulanan mevcut ödül sistemlerinin geliştirilerek hak edene hak ettiği ödülün verilmesi

açısından ayın personeli seçimi, ikramiye, terfi vb. uygulamalarla işgören performansının ve motivasyonunun

artması sağlanarak işgörenlerin özellikle bilişsel ve duyuşsal boyutlar bazında işletmelerine yönelik sinik

tutumlarını önlemek mümkündür.

- İşletmelerde uygulanan cezalar örgütsel sinizmin artmasına neden olacaktır. İşgörenle empati kurularak

ceza sisteminin yeniden gözden geçirilmesi, işgörenin adalet algısı ve sadakati açısından adil bir disiplin

ortamının yaratılması, çalışanın örgüte yönelik geliştireceği sinik tutumlara engel olabilecek

faaliyetlerdendir.

- İşletmelerde politika ve stratejilerin işgörenlerle belirli zaman dilimlerinde paylaşılarak, amaçların tüm

işgörenler tarafından benimsenmesi, işgörenlerin hayal kırıklıkları yaşamalarını engelleyerek, işgören-işletme

arasındaki güven ilişkisini geliştirecektir.

- İşletmelerde daha sağlıklı bir örgüt ortamı oluşturularak örgüt içindeki çatışmalar, departmanlar arası

iletişim takip edilerek, işgörenlerin duyuşsal boyutta yaşadıkları örgütsel sinizm (işletmeye karşı hissedilen

sinir, kızgınlık, gerilim vb. duygular) önlenecek ve gerekli tedbirler alınabilecektir.

- İşletmelerde tüm departman ve birimlerde işi yapacak olan işgörenin ne yapması gerektiğini bilmemesi

işinin sorumluluklarının farkında olmaması ve “daha fazla çalışıyorum” düşüncesine kapılması işgörenlerin

işletmeye karşı sinik tutumlar geliştirmesine sebep olabilecek etkenlerdendir. Bu nedenle, işletmede iş

tanımları açıkça belirlenmeli, iş yükü fazla olan işgörenler için yeniden iş bölümlendirme yapılarak

yüklerinin hafiflemesi sağlanmalıdır.

 

298



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

- İşletmelerde işgörenlere verilen sorumlulukların yetkiyle birlikte verilmesi, işgörene duyulan güvenin

hissettirilmesi, örgütsel sinizm gibi sorunların oluşmasını engelleyecek unsurlardan olacaktır.

- Hizmet sektöründe yoğun çalışma şartlarına maruz kalan işgörenlerin eşit ve adil ücret aldıklarına

inanmaları, işgörenlerin işletmeye karşı güven duygusunu arttırırken, sinik tutumlar geliştirmelerini de

engelleyecektir. Bu bağlamda, işletmedeki ücret politikalarının gözden geçirilerek daha adil ve eşit ücret

dağılımlarının sağlanmasıyla birlikte maddi açıdan tatmin edilen işgörenin daha verimli çalışması

sağlanabilecektir.

- İşgörenlerin çalışma ortamları ve şartlarının iyileştirilmesi işletmeye karşı sinik tutum geliştirmeme

noktasında olumlu etki yapacak unsurlardandır. Bu kapsamda işletme yöneticilerinin bu hususa da önem

vermeleri gerekmektedir.

- İşgören tatmini ve işletmeye karşı aidiyet duygusunun geliştirilmesine yönelik verilebilecek hizmetiçi

eğitimler, kurslar vb. ile işgörenlerin mesleki gelişimleri desteklenerek kariyerlerine katkı sağlanabilir.

Böylelikle çalışanın sinik tutum geliştirmesinden ziyade işletmeyi benimsemesine katkı sağlanmış

olunacaktır.

- İşgörenlerin işletmeye olan güven duygularının arttırılması/kazanılması açısından özlük haklarının

korunması (sendika, sigorta vb.) ve kararlara katılım aşamasında işgörenlerin de kendi ile ilgili kararların

alınması aşamasında fikirlerine başvurulabilir. Söz konusu bu faaliyetler ise doğal olarak işgörenlerin örgüte

karşı sinik tutumlar geliştirmesinde önleyici etkenlerdendir.

- İşletmede yönetici/departman amirleri tarafından fark edilen sinik tutumların yönetilmesi oldukça

önemlidir. Bu tutumları sergileyen işgörenlerin, işletme için eleştirel düşünmeleri, farklı bakış açılarıyla

alternatif yollar üretmeleri sağlanarak işletmeye katkıda bulunması mümkündür.

- Bu araştırma İstanbul ve Antalya ilinde faaliyet gösteren 10 adet beş yıldızlı otel işletmesinde çalışan 371

işgörenle sınırlı tutulmuştur. Bundan sonraki araştırmalarda çalışma alanının daha da genişlettirilerek, hatta

farklı turizm işletme türlerinde (bir, iki, üç ve dört yıldızlı otel işletmeleri, seyahat acentaları vb.) çalışan

işgörenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin ortaya konularak, buna yönelik önlem ve önerilerin belirlenmesi,

gerek konunun tüm turizm sektörü açısından ortaya konulmasında, gerekse ilgili literatüre ve sektöre önemli

katkılar sağlayacaktır.
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YILDIRMA
FAKTÖRÜ İLE OTEL İŞLETMELERİNİN

REKABET GÜCÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İRDELENMESİ

İsmet KAYA

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu

Özet

Otel işletmelerinde çalışan personelin en büyük sorunlarından birisi olan yıldırma faktörü çalışanların

verimliliklerinin düşmesine neden olarak işletmelerin rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. Bu

çalışmada otel çalışanlarının maruz kaldığı yıldırma eylemi üzerine yapılan çalışmalar incelenerek sonuçların

rekabet gücünü nasıl etkilediği ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmada yöntem olarak otel işletmelerinde

yıldırma eylemine maruz kalan işgörenler üzerinde yapılan araştırmalarla ilgili literatür taraması yapılmıştır.

Araştırma sonuçları çalışanların önemli bir kısmının genellikle yıldırma eylemine maruz kaldığını ve bunun

da dolaylı olarak otelin rekabet gücünü olumsuz etkilediğini teyit etmektedir. Diğer taraftan otel

çalışanlarının olumsuz koşullar altında çalışması yıldırma eyleminin etkilerinin daha güçlü olarak ortaya

çıkmasına neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yıldırma, Otel İşletmeleri, Rekabet

Giriş

Konaklama işletmelerinde en büyük paya sahip olan otellerde rekabet üstünlüğü sağlayan çeşitli faktörler

vardır. Bunların arasında verilen hizmetin kalitesi, nitelikli işgücü, işletme imajı ve marka gibi faktörler

müşteri tatminini etkilemekte, müşteri tatmini de işletmenin rekabet başarı düzeyini belirlemektedir. Müşteri

tatminini iç ve dış müşteri tatmini olarak ikiye ayırmak mümkündür. İç müşteri tatmini işgören tatminini

ifade ederken dış müşteri tatmini de işletmenin sunmuş olduğu mal ve hizmetleri tüketen müşteri tatminini

tanımlamaktadır. İster iç ister dış olsun, müşteri tatminini belirleyen faktörlerin arka planında yatan temel

unsur işletmelerde çalışan personelin motivasyonu olmaktadır. Yapılan araştırmalar yıldırma eyleminin

personel motivasyonu üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyarak, motivasyonu azalmış veya eksik

personelin müşteri tatminsizliğine yol açtığını göstermiştir.

İşletmelerde motivasyonu olumsuz yönde etkileyen faktörlerin başında yıldırma olgusu gelmektedir. Genel

olarak işyerinde karşılaşılan duygusal şiddet anlamını içeren yıldırma faktörü özellikle konaklama işletmeleri

gibi son derece yoğun iş yüküne sahip organizasyonlarda çalışanlar üzerinde yıkıcı etkilere neden

olabilmekte ve sonuçları çalışanların müşterilere karşı ilgisiz ve isteksiz davranmasından işletmeden

ayrılmasına kadar varabilmektedir. Yıldırmanın olumsuz etkileri sadece çalışan bireyle sınırlı kalmamakta,

çalışanın ailesini, işletmeyi ve toplumu da olumsuz etkilemektedir. Yıldırma eylemi neticesinde özellikle

bireyin üzerinde meydana gelebilen etkilerin sonuçları duygusal ve fiziksel rahatsızlıklara, mesleki kimlik

kaybına, arkadaşlıkların kaybına hatta cinayet ve intihara kadar varabilmektedir (Mercanlıoğlu, 2010:31). Bu

etkiler işletmeye de olumsuz yansımakta, düşük moral, kısıtlanmış yaratıcılık, hastalık izinlerinin artması,

düşük iş kalitesi ve verim, yüksek oranda işgücü devri gibi işletme açısından istenmeyen olumsuz sonuçların

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Tüm bunlar doğal olarak işletmelerin rekabet güçlerinin azalmasına veya

sürdürülemez olmasına neden olmaktadır. Turizm sektörünün emek-yoğun ağırlıklı bir nitelik taşıması, bu

sektörün lokomotifi olan otel işletmelerinde yıldırma eyleminin etkilerinin daha yaygın bir şekilde

hissedilmesine neden olmaktadır.

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde de yıldırma eylemine bir çok kişi maruz kalmaktadır. 1996 yılında Avrupa

Birliğine üye 15 ülkede 15,800 kişiyi kapsayan görüşme sonuçlarına göre, çalışanların %8’i bir önceki yıla

göre yıldırma eylemine maruz kalmıştır. İngiltere’de çalışanların %53’ü, İtalya da ise her yıl 1 milyon

civarında kişi psikolojik şiddet mağdurudur (Tınaz, 2006:13).

Bu çalışmada otel işletmelerinde rekabet gücünü etkileyen faktörler ele alınmış, daha sonra yıldırma

kavramının içeriği, nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra yatay ya da dikey olarak

ortaya çıkan yıldırma eylemine dair otel işletmelerinde yapılan çalışmaların sonuçları değerlendirilerek,

yıldırmanın otel işletmelerinin rekabet gücü üzerindeki olumsuz etkileri ortaya konmuştur.
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Otel İşletmelerinde Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler

Rekabet sınırlı kaynaklardan yararlanarak sınırlı bir talebi ekonomik olarak karşılama ve varlığını geliştirerek

sürdürebilme yeteneği kazanmaktır. İşletme düzeyinde rekabet gücü ise bir firmanın çeşitli piyasalarda

rakiplerine göre düşük maliyetle üretim yapabilme, ürünün kalitesi ve çekiciliği gibi unsurlar açısından

rakiplerine eşit ya da daha üstün olabilme, yenilik ve icat yapabilme yeteneğidir (Coşar, 2006:2-3).

Turizm sektöründe rekabet gücünü etkileyen birbiri ile ilişkili ve bağlantılı bir çok faktör bulunmaktadır.

Bunlardan objektif olarak ölçülebilen niceliksel faktörlerden en önemlileri arasında beşeri sermaye ve eğitim,

bilişim ve teknoloji, arz ve talep koşulları, yatırımlar, teşvikler ve mali düzenlemeler, ziyaretçi sayıları turizm

gelirleri, turistlerin harcamaları, döviz kurları, coğrafi mesafe, pazarlama-reklam-tanıtım ve doğal

kaynakların sayısı gösterilebilir. Diğer taraftan, sürdürülebilir turizm kalkınması ve çevre, turistik ürün

çeşitlendirmesi, destinasyon imajı, pazarlama ve rekabet stratejileri, sunulan ürünün kalitesi, müşteri

memnuniyeti, verimlilik, kültürel ve tarihi miras zenginliği gibi öznel olarak ölçülebilen faktörler de rekabet

gücünü etkileyen niteliksel faktörleri oluşturmaktadır (Bahar, 2004:65). Bu faktörlere envanter yönetim

uygulamaları, üretim zamanı, güvenirlilik, tam zamanında üretim ile istikrar da eklenebilir (Coşar, 2006).

Turizm sektörü dahil herhangi bir sektörde rekabet gücünü belirleyen faktörler dinamik elmas olarak da

adlandırılan dört temel faktörün birleşmesinden meydana gelmektedir. Bu faktörler faktör koşulları, talep

koşulları, bağlı ve destek endüstriler, firma stratejisi, yapı ve rekabettir. Otel işletmelerinin rekabet gücünü

oluşturan temel üretim faktörleri ise faktör koşulları başlığı altında toplanan nitelikli işgücünün sayısı ve

varlığı, fiziksel doğal kaynaklar, bilgi-sermaye kaynakları ve işletmenin yer aldığı çevrenin alt yapı

yatırımlarıdır (Akgündüz, 2007:56-57)

İzmir’de 4 ve 5 yıldızlı otellerde yapılan bir araştırmada yöneticiler rekabette önceliği maliyetlerin

azaltılması, ürün ve hizmetin kalitesinin artırılması ve pazar ve rakipler olarak belirlemişlerdir (Coşar,

2006:116). Ürün ve hizmetin kalitesinin arttırılması ise yüksek bir motivasyona ve örgütsel bağlılığa sahip

nitelikli işgücüne sahip olmayı gerektirir.

Otel işletmelerinde rekabet gücünü belirleyen tüm faktörler içerisinde beşeri unsur çok önemi bir yer

tutmaktadır. Zira otel işletmeleri tüm işletmeler arasında emek-yoğun istihdamın en yüksek olduğu

birimlerdir. Diğer taraftan, otellerin en önemli amacı dış müşteri memnuniyeti ve sadakati oluşturmak,

böylece otelin devamlılığını sürdürebilmesi için gerekli olan doluluk oranlarını-dolayısı ile gelirlerini- üst

seviyede tutmaktır. Dış müşteride memnuniyet ve sadakat oluşturmak ise otelin verdiği hizmetleri servis eden

çalışanlarla çok yakından ilgilidir. Otellerde eş zamanlı üretim ve tüketim olayı gerçekleştiği için müşteri ile

çalışan her zaman karşılıklı etki-tepki süreci içinde yer alır. Bu etkileşim süreci içinde çalışanların yüksek bir

motivasyona sahip olması son derece önemlidir. Çünkü, otellerde hizmetin verilmesi esnasında meydana

gelen bir çok aksaklığın üstesinden personelin güleryüzlü ve nazik yaklaşımı sayesinde gelindiği bir

gerçektir. Ancak yapılan araştırmalar turizm sektöründe çalışanların olumsuz koşullar altında çalıştıklarını

göstermektedir.

ILO’nun yapmış olduğu bir çalışmada uzun ve düzensiz çalışma saatleri, düşük ve garantisiz ücretler,

sendikal güvence yoksunluğu, kayıt dışı ekonomi, küreselleşme, maliyetleri kısma, rekabet, yeni teknoloji,

müşteri ve çalışan arasındaki etkileşim ve gece müşteri servisi faktörlerinin konaklama işletmelerinin çalışma

koşullarını olumsuz etkilediği, bunun da işletmelerde şiddet ve strese neden olduğu vurgulanmıştır. Şiddet ve

stretsten en çok etkilenen çalışma gruplar da sırasıyla, bayanlar, part –time çalışanlar, gençler ve geçici

çalışanlar ile yabancılar ve etnik azınlıklar olarak gösterilmiştir (Hoel ve Einarsen, 2003).

Avrupa’da yıldırma ve risk sektörleri üzerinde yapılan bir araştırmada özellikle insan emeğinin çok yoğun

olduğu, içinde otel ve restoranların da bulunduğu hizmet sektörlerinde risk faktörü yüksek (%12) çıkmıştır.

Riskin en yüksek olduğu sektör ise %14 ile kamu alanı olmuştur (Mercan, 2007:26).

Otellerde çalışma şartlarının istenen nitelik ve nicelikte olmaması, yıldırmaya maruz kalan kişilerin hissettiği

olumsuz duyguları arttırmakta, psikolojik şiddet gören ve düşük bir moralle çalışan personelin işten

ayrılmasına neden olabilmektedir. Bu da otellerin yüksek oranda iş gücü devir hızıyla çalışmasına neden

olmaktadır. İşgücü devir hızının yüksek olması otellerde nitelikli eleman barındırmayı zorlaştırıcı hale

getirmektedir. Tüm bunlar otellerin işgücü istihdamında istikrasızlığa yol açarak işletmelerin faaliyetlerinde

aksamaya ve verimsizliğe neden olmakta, aynı zamanda insan kaynakları yönetimine ek maliyetler

getirmektedir. İşten ayrılan bir personelin işletmeye maliyeti işgörenin yıllık maaşının yarısı ile 4 katı

arasında değişmektedir (Çelik, 2009:58).
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Yıldırma Kavramı

Teknolojinin gelişmesi, işletmelerin küçülmesi, maliyet avantajı sağlama gibi nedenlerden dolayı çalışanlar

zaman zaman işten çıkarılma korkusunu yaşamakta ve bu da yöneticilerin ve iş arkadaşlarının iş görenleri

olumsuz çalışma koşullarına mahkum etmelerine neden olabilmektedir.

Yıldırma kavramı iş yerinde karşılaşılan duygusal taciz olarak tanımlanmaktadır (Ozturk ve Yılmaz,

2008:435),

Kavram aynı zamanda çalışanın sivil haklarının gasp edilmesi ve aşağılanmasını da içermektedir (Yücetürk

ve Öke, 2005:61). “Psikolojik şiddet” ya da “yıldırma” yabancı literatürde genellikle “mobbing” ve

“bullying” kelimeleri ile ifade edilmektedir. Ancak bu terimlerin tam Türkçe karşılıklarının bulunamaması

nedeniyle yerli literatürde psikolojik şiddet, yıldırma, işyeri terörü, duygusal yıldırma, zorbalık, duygusal

taciz, duygusal zorbalık, taciz ve psikolojik terör gibi kavramların kullanıldığı görülmektedir. Bir çok

araştırmacı yerli literatürde doğrudan mobbing kelimesini tercih etmektedir (Aydın ve Özkul, 2007:170-171).

Bu çalışmada ise Türkçe olması nedeniyle yıldırma ve psikolojik şiddet kavramlarının kullanımı tercih

edilmiştir.

Örgütlerde yıldırma eylemi dikey ya da yatay olarak ortaya çıkabilmektedir. Dikey yıldırma çeşitli

nedenlerden dolayı üst kademelerden alt kademelere doğru yapılan psikolojik şiddeti içerirken, yatay

yıldırma da kıskançlık, çekememezlik ve rekabet gibi nedenlerden dolayı eşit statüde bulunanlar arasında

gerçekleşen yatay şiddetti kapsamaktadır (Işık, 2007:44-45).

Leymann’a göre yıldırma beş farklı şekilde ortaya çıkmaktadır (Leymann, 1990:121):

(1) Mağdur’un itibarına yönelik olarak(dedikodu, gülünç düşürme, iftira atmak),

(2) Mağdurun iletişimini engellemek,

(3) Mağduru yalnızlaştırmak,

(4) Mağdurun işi ile ilgili yaptırımlar (iş vermeme ya da aşağılayıcı/anlamsız işler),

(5) Mağdurlara şiddet kullanmak ya da şiddet ile korkutmak

Yıldırma eyleminde bulunan kişilerin özellikleri ise genellikle şöyledir (Kök, 2006:437):

Narsist kişilik: Sosyal özürlü olarak tanımlanan bu kişiler korktukları kişileri denetim altında tutmak için güç

kullanırlar ve kendilerini diğer insanlardan sürekli üstün gören bir davranış bozukluğu gösterirler.

Antipatik kişilik: Aşırı denetleyici, sinirli ve korkak bir yapıya sahip olup daha güçlü olma eğilimi

içerisindedirler. Art niyetli davranışlarda bulunmaktan çekinemezler.

Tehdit altında benmerkezci kişilik: Yıldırma eylemini yapan kişi şişirilmiş bir benlik olgusuna sahip ise, hoşa

gitmeyen bir durum karşında aşırı tepki gösterebilir.

Önyargılı ve duygusal kişilik: Yıldırma aktörlerinin davranışlarının rasyonel temeli olmadığı ileri sürülür. Bu

kişiliğe sahip aktörler; dinsel, sosyal, etnik bir nedenle ya da kurbanın gösterdiği yüksek bir performans, elde

ettiği bir fırsat, terfi veya ödül vb. nedenlerden dolayı mağdur üzerinde psikolojik şiddete başvurabilir.

Kendi normlarını örgüt politikaları haline getirmeye çalışan kişilik: Yıldırmayı bir politika olarak

benimseyen bu kişiler, başkalarını baskı altına almak için sürekli etrafa korku yayarlar, sürekli kural hatırlatır

ve yeni kurallar koyarlar. Bu kişiler için insiyatif, disiplin ve motivasyon gibi kavramlar yabancıdır.

İşyerlerinde yıldırma eyleminin ortaya çıkmasına neden olan dört belirgin özellik vurgulanmaktadır (Kök,

2006:439):

(1) İştasarımındaki belirsizlik

(2) Lider yetersizliği

(3) Mağdurun sosyal açıdan yetersizliği

(4) Departmanlardaki düşük ahlaki standartlar

13 özel ve 2 kamu bankasında toplam 109 çalışan üzerinde yapılan bir araştırmada yıldırmanın ortaya

çıkmasında etkili görülen nedenler olarak birinci derecede “örgütsel faktörler”, ikinci derecede “toplumsal
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faktörler”, üçüncü derecede “mağdurun kişisel özellikleri”, dördüncü derecede ise “yıldırma eylemini yapan

kişilerin özellikleri” olduğu görülmüştür (Kök, 2006:442).

Psikolojik şiddetin ortaya çıkmasına neden olan bu faktörleri otel işletmelerinde de gözlemlemek

mümkündür. Bir çok otel işletmesinde iş tasarımı ve görev tanımlamalarında muğlâk kriterler söz konusudur.

Özellikle küçük otellerde çalışan personel her departmanda görev yapabilmekte, resepsiyonda görevli birisi,

zaman zaman bellboyluk yapabilmektedir. Otellerin işgücü maliyetlerini kısmak amacıyla az eleman

çalıştırmaları farklı departmanlardaki ya da bir departman içindeki farklı görevlerin aynı kişiler tarafından

yerine getirilmesine neden olmakta, bu durum çalışanların hem iş yükünün artmasına hem de belirli

görevlerde yeterince uzmanlaşamamalarına neden olmaktadır. Otel işletmelerinde yöneticilerin yeterince

turizm eğitimi almamış olmaması da yönetim kademelerinde ortaya çıkan bilgi ve beceri açığının yöneticiler

tarafından psikolojik şiddet kullanılarak giderilmeye çalışılmasına neden olabilmektedir. Bu durum çalışanın

örgütsel güveninin sarsılmasına ve işletmeden yabancılaşmasına neden olabilmektedir.

Araştırma Yöntemi

Yöntem olarak öncelikle turizm işletmelerinin rekabet gücü hakkında bir literatür araştırması yapılmış ve

konuyla ilgili kaynaklar üniversite kütüphanelerinden ve internetten online olarak sağlanmıştır. Öncelik

turizm sektöründe olmak üzere çeşitli sektörlerde çalışan personelin işyerinde maruz kaldığı çeşitli yıldırma,

baskı, duygusal şiddet gibi faktörlerin araştırma konusu olduğu doktora ve yüksek lisans tezlerinden

yararlanılarak, turizm sektöründe personelin motivasyonunu olumsuz etkileyen faktörler araştırılmıştır. Bu

faktörler yıldırma kavramı başlığı altında incelenerek, bunların turizm işletmelerinin rekabet gücünü olumsuz

olarak nasıl etkilediği, özellikle ampirik çalışmalardan elde edilen bulgularla desteklenerek, ortaya konmaya

çalışılmıştır. Turizm sektörü dışında kalan sektörlerde yapılan bazı araştırma sonuçları ile Avrupa

ülkelerinden çeşitli istatistiki veriler de ortaya konularak konunun evrensel boyutu vurgulanmıştır.

Otellerde Yıldırma Eylemine Dair Araştırmalar

Yıldırma eylemi ve buna maruz kalanlarla ilgili çok sayıda araştırma ve bulgu mevcuttur. Bunların bir kısmı

turizm sektöründe yer alan otel işletmelerini kapsamakla birlikte, diğer sektörlerde de yapılan araştırmalar

vardır. Konuya ilişkin olarak otel işletmelerinde yapılmış 6 adet çalışma tespit edilmiş ve sonuçlar özet

olarak verilmiştir, diğer sektörlerden de 3 adet örnek verilmiştir.

Antalya’da 2, 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerde çalışan 510 personel arasında yıldırma ile ilgili yapılan bir

araştırmada, personelin %39’unun yöneticiler tarafından, %35’inin de iş arkadaşları tarafından psikolojik

şiddete maruz kaldıkları ortaya çıkmıştır. Genel olarak yıldırmaya maruz kalanların oranı ise %48’dir.

Çalışmada yıldırmaya maruz kalan personelin %61 gibi büyük bir çoğunluğu performanslarının,

motivasyonlarının ve işe konsantrasyonlarının azaldığını belirtmişlerdir (Demirçivi, 2008:86).

Mersin’de 4 ve 5 yıldızlı 10 otelde çalışan toplam 172 personel üzerinde yapılan bir diğer çalışmada

işgörenlerin %54.7’si yıldırma davranışına maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir (Çelik, 2009:72). Aynı

çalışmada yıldırmaya maruz kalanların iş stresinin kalmayanlara göre daha yüksek olduğu, iş stresinin de is

tatminsizliğine neden olduğu ortaya çıkmıştır. Yıldırma eylemi en çok “kişiliğe yönelik olumsuz davranışlar”

olarak ortaya çıkmakta, bunu “işe yönelik olumsuz davranışlar” ile” psikolojik ve fiziki şiddet davranışları”

izlemektedir (s.73).

Yıldırma eylemi ile ilgili bir başka çalışma da İzmir’de dört adet 5 yıldızlı otelde gerçekleştirilmiştir. Toplam

190 personel arasında yapılan çalışmada, işgörenlerin %53.6’sı yıldırmaya maruz kaldıklarını, %77,9’u ise

işyerlerinde çeşitli sıklıklarda ve sürelerde yıldırma davranışına tanık olduklarını belirtmişlerdir (Kaya,

2009:85,76). Psikolojik şiddete maruz kalan personelin yaşadıkları en büyük olumsuzluk iş sırasında

kendilerini yoğun stres altında hissetmeleri olmuştur. Çalışanların yaşadıkları diğer olumsuzluklar da işe

gelmede isteksizlik, motivasyon ve işe konsantrasyon eksikliği ile işyerinden zevk almama duygularıdır.

Antalya, Kapadokya ve Bodrum’da faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı 12 otel işletmesinde çalışan toplam 238

işgören üzerinde yapılan bir araştırmada da çalışanların %30,2’si yıldırmaya maruz kaldıklarını

belirtmişlerdir (Çalışkan ve Tepeci, 2008:141). Çalışmada ortaya çıkan önemli bulgulardan birisi de yıldırma

eylemi arttıkça çalışanların iş tatminlerinin ve işte kalmaya niyetlerinin azalmasıdır.
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Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Muğla illerinde 29 adet 4 ve 5 yıldızlı otelde çalışan

toplam 427 çalışan üzerinde yapılan ankette, çalışanların %27,4’ü psikolojik şiddet gördüklerini

belirtmişlerdir (Aydın ve Özkul, 2007:179). Yıldırma eylemine maruz kalanların %25’i gerekçe olarak

işletmedeki pozisyonlarını, % 19’u da cinsiyetlerini ifade etmişlerdir. Çalışanların %35’i ise neden

psikolojik şiddete maruz kaldıklarını bilmemektedirler.

Dört ve beş yıldızlı otellerde çalışan orta kademe yöneticiler ile özel hastanelerde çalışan orta kademe

yöneticiler üzerinde yapılan bir araştırmada ise ücret faktörünün yıldırma aracı olarak kullanıldığı ortaya

konulmuştur. Turizm sektöründen 38, sağlık sektöründen de 40 anketin değerlendirildiği bu araştırmada

ücretin yıldırma etkisinin sağlık sektöründe yüksek, turizm sektöründe ise düşük olduğu belirtilmiştir

(Şenturan ve Mankan, 2009).

Turizm sektörünün dışında kalan diğer sektörlerde de psikolojik şiddet ile ilgili bulgular mevcuttur. İmalat

sektöründe toplam 687 çalışan üzerinde yapılan bir araştırmada çalışanların %57’sinin dikey yıldırmaya, %

27’sinin de yatay yıldırmaya maruz kaldığı ortaya çıkmıştır (Kaymakcı, 2008:241).

Toplam 8 adet özel ve kamu hastanelerinde çalışan 152 sağlık çalışanı üzerinde yapılan bir diğer

araştırmada, çalışanların %34.2’sinin meslek hayatları boyunca psikolojik şiddete maruz kaldıkları

görülmüştür. Psikolojik şiddete hiç maruz kalmayanların oranı ise %15,8 gibi son derece düşük çıkmıştır

(Turan, 2006:59). Bu araştırma yıldırma eyleminin ne kadar yaygın olduğunu bariz bir şekilde ortaya

koymaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Yapılan araştırmalar diğer sektörlerle birlikte turizm sektöründe, özellikle de otel işletmelerinde yıldırma

eyleminin yaygın olarak görüldüğünü ortaya koymuştur. Yıldırma eylemine maruz kalanların oranlarının

yüksek olması konunun önemini ve hassasiyetini ortaya koymaktadır.

Eğer gerekli önlemler alınmaz ise yıldırma eylemi bir işletmede çalışanlar arasında ortak güven ve saygının,

motivasyonun düşmesine ve çalışanlar arasında uyumun bozulmasına neden olabilecek sonuçlar

doğurabilecektir (Ozturk ve Yılmaz, 2008:436). Psikolojik şiddetin işletmelerde neden olduğu başlıca

olumsuzluklar işgören motivasyon eksikliği, performans düşüklüğü, verimlilikte azalma, kalitede düşüş,

örgütsel bağlılığın azalması ve devamsızlık oranlarının artması, işletme imajının zedelenmesi, işletmenin

örgütsel sağlığının bozulması ve tazminatlar ile dava masrafları gibi görünmeyen kayıplardır (Kaymakcı,

2008:241-242). Özellikle yüksek oranda işe devamsızlık, çalışanın iş çevresinden uzaklaşması ya da

kopması işletmeler açısından hem maddi hem de manevi sıkıntılara neden olarak, rekabet güçlerini olumsuz

etkilemektedir.

Otel İşletmelerinde yıldırma eyleminin ortaya çıkmaması ya da bu tür eylemlerin azalması için bazı

önlemlerin alınması gerekir. Bu önlemlerden bazıları şöyle sıralanabilir: Otellerin etik kuralları

benimsemeleri ve çalışanlara değer verildiğinin vurgulanması, işletme amaçlarının açık ve net bir şekilde

çalışanlara anlatılması, örgütsel bir kültürün oluşturulması ve çalışanlarda örgütsel bağlılık duygusunun

güçlendirilmesi, iş ve görev tanımlarında belirsizliklerden kaçınılması, İşletme içinde çıkan sorunları tarafsız

bir şekilde çözebilecek kapasiteye sahip yöneticilerin olması, iletişim ve diyalog kanallarının açık olması,

işyeri ve işgören psikolojisinden anlayan uzmanlardan yararlanılması ve işe eleman alımlarında kişilerin

çeşitli psikolojik testlere sahip tutulması.

Otel işletmelerinde yıldırma faktörünün ortadan kaldırılması ya da asgari seviyeye indirilmesi halinde

çalışanların iş motivasyonu, örgütsel bağlılıkları ve iş tatmin düzeyleri yükselecek, dolayısı ile iç müşteri

memnuniyeti artacaktır. Buna paralel olarak işletmelerin dış müşteri memnuniyeti artacak ve bu durum

otellerin hem karlılıklarını hem de rekabet güçlerini olumlu etkileyecektir..
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Özet

Bu çalışmada, turizm sektöründe çalışanları destekleyen ve güdüleyen etkenler ile algıladıkları özerklik,

yetkinlik ve performansları kendini belirleme kuramı açısından tanımlanmaktadır. Bu modele göre, iş

görenlerin pozitif içsel tutum ve davranışları ile işi sahiplenmeleri ortaya konulduğunda, ortamsal

değişkenlerin çıktılar üzerindeki doğrudan etkilerinin azalacağı düşünülmektedir. Araştırmanın kuramsal

altyapısı Kendini Belirleme Kuramı’na dayanmaktadır. Bu kuram üzerine yapılmış çalışmalar, içsel

güdüleme türlerinin dışsal olanlara göre başarı üzerinde daha etkili olduğunu göstermektedir.Literatürdeki

kuramlar, ampirik bulgular ve fark testleri çerçevesinde, turizm sektörü ile diğer sektörler arasında

çalışanlara özgü değişkenler ve ilişkileri açısından anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir (Uslu ve

diğerleri, 2011). Diğer sektörlerle yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda, turizm sektöründe çalışanların iş

doyumu düzeyinin düşük, işten ayrılma niyetlerinin ise yüksek olduğu görülmüştür (Taner, 1993). Emek

yoğun olan bu sektörde, çalışan devir hızı en önemli sorunların başında gelmektedir (Yalçın ve İpek, 2007).

Ancak bu sorunların dışsal nedenleri kadar, iş ile alakalı ve içsel etkenleri de literatürde yeterince

incelenmemiştir. Araştırmamızın bir amacı, turizm sektöründe çalışanların pozitif tutum ve davranışlarının

onların performansına nasıl yansıdığını saptamaktır.

Anahtar Kelimeler: Kurum Desteği, Yetkinlik, İşi Sahiplenme, Performans, İş Doyumu

Literatür Taraması

Araştırmada kullanılan değişkenler arasındaki ilişkiler, ilgili yazında detaylı olarak incelenmiştir.

Çalışanların işlerini sahiplenmesinin, kurumlarında özerklik ile iş doyumu arasında kısmi ara değişken rolü

oynadığı tespit edilmiş (Mayhem ve diğerleri, 2007); özerklik, duygusal bağlılık, işi sahiplenme ve iş

doyumu arasında pozitif ilişki olduğu gösterilmiştir. Hackman ve Oldham (1976) iş nitelikleri ile güdüleyici

çıktılar arasında bir aşama daha tanımlamıştır. Bu aşamada işin anlamlılığının ve çıktılarının sorumluluğun

deneyimlenmesi, sonuçları hakkında bilgi sahibi olma biçiminde üç tutum bulunmaktadır. İş nitelikleri bu

kritik tutumlar aracılığıyla çıktılara bağlanmaktadır. Hackman ve Oldham tarafından iş niteliklerinin belli

kritik psikolojik tutumlar üzerinden etki ederek duygusal ve güdüleyici çıktıları etkilediği öne sürülmüştür.

Pierce ve arkadaşları da (2009) iş nitelikleri modelini tekrar gözden geçirerek, iş niteliklerini psikolojik

olarak işi sahiplenme ile ilişkilendirmişler ve bu değişken aracılığıyla çıktılara bağlamışlardır. Algılanan

kurum desteği ve işi sahiplenme iş doyumunu artırmaktadır (Uslu, 2010). Turizm sektöründe kurumsal

desteğin çalışanların yetkinliklerini artırarak performanslarını olumlu etkilediği de tespit edilmiştir (Uslu,

Çetin ve Çam, 2011).
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Araştırmanın Hipotezleri

H1: Turizm eğitimi almış olanlarla olmayanlar arasında, işinde yetkinlik ve performans açısından anlamlı

farklar bulunmaktadır.

H2: Kurum desteği yetkinlik aracılığıyla işi sahiplenme üzerinde pozitif etkilidir.

H3: Kurum desteği yetkinlik aracılığıyla performans üzerinde pozitif etkilidir.

H4: Kurum desteği yetkinlik aracılığıyla iş doyumu üzerinde pozitif etkilidir.

H5: Kurum desteği yetkinlik aracılığıyla işi sahiplenmeyi artırarak bireysel performans üzerinde pozitif

etkilidir.

H6: Kurum desteği yetkinlik aracılığıyla işi sahiplenmeyi artırarak iş doyumu üzerinde pozitif etkilidir.

Araştırmanın Yöntemi

Turizm (otel, seyahat acentası ve restoran) sektöründe çalışanlardan 2010 yılında 120’nin üzerinde anket

toplanmıştır. Ölçeklerin geçerliği ve güvenilirliğini tespit etmek amacıyla SPSS’de varimax döndürmesi ile

keşifsel faktör ve Cronbach Alpha iç tutarlılık analizi uygulanmıştır. Hipotezlerin sınanmasına yönelik

regresyon analizi ve ara değişken testi (Baron ve kenny, 1986) kullanılmıştır.

Araştırmada kullanılan soru formu demografik bilgi formu ve ölçekler olmak üzere iki bölümden

oluşmaktadır. “Algılanan Örgüt Desteği” Saks (2006), “Yetkinlik” Hackman ve Oldham (1980) ile Spreitzer

(1995), “Bireysel İş Performansı” Sigler ve Pearson (2000), “İşi Sahiplenme” Uslu (2010), “İş Tatmini” ise

Cammann ve arkadaşlarının (1983) ifadeleriyle ölçülmüştür. Yanıtlar 1-hiçbir zaman, 2-hemen hemen hiçbir

zaman, 3-nadiren, 4-sıklıkla, 5-hemen hemen her zaman, 6-her zaman olarak belirlenmiştir.

Bulgulara yönelik faktör analizler ve aşamalı ara değişken testleri farklı modeller kurularak yapılmaktadır.

Ara değişkenlerin aracılık rollerini belirlemek amacıyla, Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen üç

aşamalı yöntem analizlerimize uyarlanmıştır (Uslu, 2010: 1648-1650). Seri olarak sıralanmış birden fazla ara

değişkenli hipotezlerimize göre aracılık testi, N ara değişken sayısı olmak üzere Mᴺ=[(N+1)(N+2)]/2

şeklinde formüle edilerek tasarlanmıştır.

Bulgular

Analizlere dâhil edilen toplam 102 katılımcının yaş ortalaması 35,43, %56’sı turizm alanında eğitimli ve

%65’i erkektir. Kullanılan her ölçek ayrı ayrı faktör analizden geçirilmiş ve güvenilirlikleri Cronbach Alpha

değerleri ile test edilmiş, güvenilirlik katsayıları 0.70 üzerinde ve kabul edilebilir derecede güvenilir olduğu

sonucuna varılmıştır, verilen değişkenlerin ortalamaları, standart sapmaları, aralarındaki ilişkiler ve Cronbach

Alpha değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Cinsiyete göre gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Tablo 1: Değişkenlerin Ortalamaları, Standart Sapmaları ve Aralarındaki İlişkiler

Değişkenler Ort. SS 1 2 3 4 5

1. Kurum Desteği 4,68 0,84 (.86)

2. Yetkinlik 5,22 0,71 ,48* (.83)

3. İşi Sahiplenme 5,10 0,75 ,49* ,56* (.78)

4. Performans 4,95 0,67 ,40* ,52* ,43* (.84)

5. İş Doyumu 4,42 1,00 ,29* ,45* ,77* ,25* (.81)

Tüm korelasyonlar *p< 0.001 değerinde anlamlı, Cr. Alfa değerleri parantez içinde, n=102

Okulda veya kursta turizm eğitimi almış olanlarla olmayanların ayrımına yönelik fark analizlerinde, yetkinlik

(t=3,251 p=.002) ve performans (t=2,122 p=.038) açısından anlamlı fark bulunmuştur. Turizm eğitimi

alanların yetkinlik algısı (ortalama=5,43) ve bireysel performans (5,08) algısı turizm diploması olmayanlara

göre (yetkinlik ort.=4,95 ve performans ort.=4,78) daha yüksektir. Birinci hipotezimiz desteklenmiştir.

Beşinci ve altıncı hipotezlerimizde 2 ara değişken olması nedeniyle, ayrı ayrı her hipotez için

M²=[(2+1)(2+2)]/2=6 model kurulmuştur (Tablo 2).
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Tablo 2: Kurum Desteği Bağımlı Değişken Yetkinlik ve İşi Sahiplenme Ara Değişken Olmak Üzere

Aşamalı Olarak Bireysel Performansı Etkileyen Faktörlere İlişkin Regresyon Modelleri

Bağımlı Değişkenler

Yetkinlik İşi Sahiplenme İşi Sahiplenme Performans Performans Performans

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6

Kurum Desteği

.573*** .548*** .268** .466*** .175 .136

(.071) (.077) (.069) (.072) (.078) (.081)

Yetkinlik

.488*** .507*** .434***(.097) (.092) (.104)

İşi Sahiplenme

.148

(.097)

Düz. R² .322 .293 .449 .209 .376 .382

F 46,995*** 41,158*** 40,480*** 26,597*** 30,271*** 20,980***

N 98 98 98 98 98 98

***p < 0.00l, **p < 0.01 ve *p < 0.05 değerinde anlamlı, standart hatalar parantez içinde

Kurum desteği, yetkinlik (Model 1) ve işi sahiplenmeyi (Model 2) artırmaktadır. Ancak aracı olan yetkinlik

bağımsız değişken olarak analize katıldığında, kurum desteğinin işi sahiplenme üzerindeki etkisi

zayıflamaktadır (Model 3), ikinci hipotezimiz desteklenmiştir.

Kurum desteği bireysel performansı olumlu etkilemekte (Model 4), ancak yetkinlik ara değişken olarak

analize katıldığında etkisi ortadan kalkmaktadır (Model 5), üçüncü hipotezimiz desteklenmiştir. Benzer

şekilde kurum desteği iş doyumunu olumlu etkilemekte (Model 7), ancak yetkinlik ara değişken olarak

analize katıldığında etkisi ortadan kalkmaktadır (Model 8), dördüncü hipotezimiz desteklenmiştir.

İşi sahiplenme analize dâhil edildiğinde ise, yetkinliğin performans üzerindeki etkisi devam etmektedir

(Model 6), bu nedenle beşinci hipotezimiz desteklenmemiştir. Ancak diğer taraftan, işi sahiplenmenin iş

doyumu üzerindeki güçlü etkisi nedeniyle yetkinliğin iş doyumu üzerindeki etkisi ortadan kalkmaktadır

(Model 9), bu nedenle altıncı hipotezimiz desteklenmiştir.

Tablo 3: Kurum Desteği Bağımlı Değişken Yetkinlik ve İşi Sahiplenme Ara Değişken Olmak Üzere

Aşamalı Olarak Bireysel Performansı Etkileyen Faktörlere İlişkin Regresyon Modelleri

Bağımlı Değişkenler

Yetkinlik İşi Sahiplenme İşi Sahiplenme İş Doyumu İş Doyumu İş Doyumu

Model 1 Model 2 Model 3 Model 7 Model 8 Model 9

Kurum Desteği

.573*** .548*** .268** .369*** .89 -.118

(.071) (.077) (.069) (.114) (.126) (.097)

Yetkinlik

.488*** .489*** .111

(.097) (.148) (.125)

İşi Sahiplenme

.774***(.116)

Düz. R² .322 .293 .449 .127 .282 .608

F 46,995*** 41,158*** 40,480*** 15,151*** 20,024*** 51,108***

N 98 98 98 98 98 98

***p < 0.00l, **p < 0.01 ve *p < 0.05 değerinde anlamlı, standart hatalar parantez içinde

İşi sahiplenmenin bireysel performans üzerinde diğer değişkenlere göre etkisi önemsizdir, ancak iş doyumu

üzerinde en önemli etkiye sahip değişkendir.

Kurumsal desteğin etkisinin ise, yetkinlik algısı ile beraber ortadan kalkıyor olması araştırmamızın kuramsal

altyapısını da desteklemiştir. Çalışanlar her ne kadar öncelikle dışsal olarak güdülenseler de, içsel

motivasyonları devreye girdiğinde bu etki zayıflamaktadır, yani iş görenler işlerinde kendi kendilerini

belirlemektedirler.
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Sonuç ve Tartışma

Sonuçlarımız, modeldeki çarpıcı farkların, turizm sektörüne özgü bazı kritik ve bağlamsal farklılıklardan

kaynaklandığını düşündürmektedir. Bu durum, yapılan ve ileride yapılacak çalışmalarda genel modellerin

doğrudan kuramlara, sektörlerin ayrıştırıldığı modellerin ise daha fazla uygulamaya hitap ettiğini de

düşündürmektedir.

Turizm sektöründe çalışanlar, alanlarında eğitim almış oldukları takdirde kendilerini işlerinde daha yetkin

hissetmekte ve performansları da artmaktadır.

Sektörde öncelikle kurum desteğinin iş doyumu ve performans üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Ancak

çalışanların kendi yetkinlik algıları devreye girdiğinde bu etki baskılanmaktadır. Ancak çalışanların iş

doyumu açısından işlerini sahiplenmelerine de ihtiyaç vardır. Bu nedenle turizm işletmelerinin öncelikle

çalışanlarına destek olması, sonra onların yetkinliklerini artırması ve ancak iş görenlerin kendi işlerini

sahiplenmeleri durumunda iş doyumuna ulaşılabileceğini gözden kaçırmamaları gerekmektedir.
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Turizm İşletmeciliği Bölümü

Özet

Turizmin önemli unsurlarından olan ve sektörde lokomotif görevi üstlenen konaklama işletmeleri, yüksek

düzeyli sabit ve değişken maliyetlere sahip yatırımlar sonucunda oluşmaktadır. Konaklama işletmelerinin

sürekli değişen müşteri talep ve isteklerini karşılayabilmesi ve diğer konaklama işletmeleri ile yaşanan yoğun

rekabette ayakta kalabilmesi için işletmenin her alanında; yani yeniliklere önem veren, benimseyen ve

uygulayan bir örgüt kültürü oluşturulabilmelidir.

Bu çalışmanın amacı İstanbul’daki beş yıldızlı konaklama işletmelerinde örgütsel yenilik algısını ölçebilmek

ve örgütsel yenilik ile demografik özelliklerden olan cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, ve deneyim süresi ile

anlamlı bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Araştırmada anket tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma

bağlamında, İstanbul ilinde 42 beş yıldız otel işletmesinin % 28,6’sına karşılık gelen 12 adet beş yıldızlı

konaklama işletmesinde satış ve pazarlama departmanı çalışanlarına anketler uygulanmış ve veriler SPSS 15

programında analiz edilmiştir.

Verilerin analizlerinde; faktör analizi sonucunda örgütsel yenilik alt boyutları belirlenmeye çalışılmıştır.

Bağımsız değişkenler olarak yaş, cinsiyet, eğitim, deneyim süreleri ile bağımlı değişken olarak düşünülen

örgütsel yenilik alt boyutları arasında yapılan t ve One Way Anova testleri sonucunda anlamlı bir farklılık

bulunamamıştır. Fakat Pazar liderliği alt boyutu ile yaş arasında “significance (2-tailed)” değerleri % 5

anlamlılık düzeyi için 0,05’ten küçük olduğundan anlamlı farklılıklar vardır denilebilir. Bu farklılıkların

hangi yaş grubundan kaynaklandığının tespiti için yapılan tukey testi sonuçlarına göre söz konusu farklılığın

41-50 yaş aralığında olan katılımcılardan kaynaklandığı görülmektedir. Diğer katılımcılar ilgili boyut

ifadelerine katılıyorum yönünde cevaplar verirlerken 41-50 yaş aralığındaki katılımcılar kararsızım yönünde

yanıtlar vermişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Konaklama İşletmeleri, Örgütsel Yenilik, Satış ve Pazarlama Departmanı

Giriş

Postmodern örgütler bugün bilgi temelli örgütlerdir ve hayatta kalmaları onların yaratıcılık ve yeniliklerine

bağlıdır. Örgütsel kültür, örgüt içerisinde uyarlanmış ya da meydana getirilecek yenilik ve yaratıcılığı

genişletmekte katkı sağlayan bir faktördür (Martins ve Terblanche, 2003:64). Örgüt üyelerinin yenilikleri

benimsemesinin de kültürel yapının önemli bir rolü vardır ve bu rol örgütün sahip olduğu kültür tipine göre

değişiklik göstermektedir (Desphande ve diğ.,1993:34).

Kültür, yeniliğin başlıca temellerinden biridir. Örgütün kültürel özelliklerinin pozitif yönleri, yenilik için bir

avantaj sağlar. Kültür, misyon ve vizyonu, müşteri odaklılığı, örgütün amaçlara ulaşma yollarını, yönetim

sürecini, çalışanların ihtiyaç ve amaçlarını bireyler arası ilişkileri ve liderliği de içine alan bir yapı olarak

görülebilir. Kültürün içerdiği bu boyutların, örgütün yaratıcılığı ve yenilikçiliği üzerinde etkili olması

kaçınılmazdır (Martins ve Terblanche, 2003:67).
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Kültür, yeniliği engelleyecek ya da destekleyecek çoklu unsurlara sahiptir (McLean, 2005:235, Ahmed,

1998). Güçlü kültürler, yeniliği engelleyebilir, zararlı olabilir ya da tam tersi örgütsel performansı

geliştirebilir. Güçlü kültüre sahip örgütler, fonksiyonlarının yeni yollarındaki uygulamalarında, dış çevre

değişimlerine cevap vermede ve problemlere yeni çözüm yolları geliştirmede bazı zorluklara sahip

olabilirler. Güçlü kültürler, çalışanlarının davranışları, inanç ve güvenleri üzerinde büyük bir kontrol

uygularlar. Bu gibi örgütler, daha az yenilikçi olabilirler. Zayıf kültüre sahip örgütler, yeni şeyleri denemeye

istekli, risk alan ve fırsatların avantajlarını yakalamada daha hızlı olabilirler (Jaskyte ve Dressler, 2005:25

26; Jaskyte, 2004:157).

Güçlü kültüre sahip örgütler ile yenilik, örgütün değerlerini arttırır ve stratejik yönetimin gelişmesine yardım

eder. Yenilik uygulamaları, alt yapısı iyi kurulmuş bir örgütsel kültürü gerektirir. Bireysel değerler ile

örgütün değerleri arasındaki bağlantı problemi çok önemlidir. Bu yüzden kültürel normlar ve değerler,

yenilik ve yaratıcılığı teşvik eden bir güç olmaktadır. Böylelikle başarılı bir yenilik, örgütsel kültürel

normlara göre değişebilir. Eğer örgüt üyeleri, yenilik ve yaratıcılık hakkındaki kabul ve anlayışın yüksek bir

aşamasını sergilerse, fikirler üretilir ve yenilik desteklenir (Poskiene, 2006: 46-49).

Kültür, örgütsel yenilikçiliğin önemli bir belirleyicisidir. Örgütsel kültürün değişmesi zordur. Örgüt

kültürünün değişiminin bir yolu, örgütsel kültürün elementlerini iyi anlamak ve öğrenmektir. Örgütsel kültür,

bir örgüt içerisinde bilgi paylaşımında anahtar bir özelliktir. Ortak bir kültür, örgüt üyelerinin bilgi paylaşımı

ve öğrenmeleri için bir dürtü sağlar ve büyüme ve başarılı bir yenilik için yönetimi bir araya getirebilir

(Dombrowski ve diğ., 2007:190).

Türkiye’de, İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından yapılan çalışmaya göre,

yenilikçi olmak, küresel rekabette şirketleri bir adım öne geçiriyor sonucuna varılmıştır. Kurumun

değerlerinin, çağın gerektirdiği koşullara göre çevrilmesi olarak tanımladığı yenilikçi kültürün, kurumlarda

yeni fikirlere açık olmayı ifade ettiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca; “Yenilikçi kültüre sahip kurumlarda; yenilikler

hevesle kabul edilir, yönetim yenilikçi fikirleri araştırır, gelecek planları her zaman yenilik içerir, çalışanlar

yeni fikirleri işe yaramadığında cezalandırılmazlar ve yenilik yapmak riskli görülmez” diye bir sonuca

ulaşılmıştır (www.yeniasir.com.tr, E.T: 20.06.2010).

Örgütsel yenilik araştırmaları ilk olarak 1960’ların başında hızlanmaya başlamış ve gelişimini sürdürmüştür.

1980 ve 90’lar boyunca ortaya çıkan çalışmalar, yenilik teorisini genişletmiş ve yenilikçi örgütlerin

tasarlanmasına ışık tutmuştur (Chong ve Chun-sheng 2007:2005).

Yenilik genel olarak yeni bir ürün ya da hizmet, yeni bir üretim süreci, yeni bir yapı ve teknoloji, yönetim

sistemi ya da örgütsel üyelerle ilgili olan yeni bir plan veya program (Damanpour, 1991:556) ya da yeni bir

fikir ve davranışın benimsenmesi (Damanpour ve Evan, 1984:393) olarak tanımlanmaktadır. Örgütsel yenilik

ise örgütün bütün faaliyetlerinde ve her alanında yeni fikir ve davranışların benimsenmesi olarak

tanımlanmaktadır (Damanpour, 1991; 556).

Bu bağlamda örgütsel yenilik, “yeni fikir ve davranışları araştırma, geliştirme ve uygulamasını kapsayan bir

süreçtir” diyebiliriz (Damanpour, 1991:1996). Örgütsel yenilik, örgüt tarafından bir hizmet, metot, süreç ya

da yeni bir ürün oluşturulmasını gerçekleştirmek olarak tanımlanabilir. Örgütsel yenilik, örgütün sadece bir

ya da birkaç değil tüm bölümleri ile ilgilidir ve örgüt eylemleri ile ilgili farklı yenilik tiplerini içerir.

Damanpour (1991:556)’e göre de, örgüt tarafından benimsenen yeni fikir ve davranışlar iç ve dış çevredeki

değişimlere karşı bir cevap ve çevreden gelebilecek tehlikeleri önleyici bir hareket olarak değerlendirilebilir.

Yeniliğin benimsenmesi genel olarak, benimseyen örgütün verimliliği ya da performansı için katkıda

bulunmasını amaçlayan planlı bir süreçtir. Dolayısıyla, örgüt yeni fikir ve davranışları ya kendisi geliştirmesi

ya da satın alması gerekmektedir. Her iki durumda da yeniliklerin benimsenmesi, örgütün performans ve

etkinliğine olumlu katkılar yapacaktır.

Wolfe (1994:407), örgütsel yenilik çalışmalarını üç kategoride incelemiştir. Bunlar; yeniliğin yayılması,

örgütsel yenilikçilik ve benimseme süreciyle ilgili çalışmalardır. Yeniliğin yayılması ile ilgili çalışmalar

özellikle, yeniliğin benimsenmesi, yayılması ve erken benimseyenlerin özellikleri üzerine yoğunlaşmışlardır.

Ayrıca, Gopalakrishnan ve Damanpour (1997;14) yeniliğin benimsenme sürecini, başlangıç ve uygulama

olmak üzere iki aşamada incelerken, Ozane ve Churchill (1971:322) bu benimseme sürecinin beş aşamada
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gerçekleşeceğini ifade etmişlerdir. Bu aşamalar ise, farkına varma, ilgilenme, değerlendirme, deneme,

benimseme ve/veya reddetme olarak ele alınmıştır.

Rekabetin yoğun olduğu sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için yenilik oluşturmak ve yenilikleri kısa

sürede benimsemek, en önemli rekabet avantajları arasında yer almaktadır (Morone, 1989:93). Bu yüzden

örgüt üyelerinin yenilikleri benimsemesinde kültürel yapının ve örgütün sahip olduğu kültür tipinin önemli

bir etkisi vardır (Desphande, Farley ve Webster, 1993:28).

Ayrıca örgüt içerisindeki etkili liderler, değişimi kolaylaştıran örgütsel kültürleri oluşturabilir ve böylece

örgütsel sonuçları etkileyen kültürel faktörler, yeniliğin uygulanmasında önemli bir rol oynayabilir. Örgüt

liderleri çalışanlarının motivasyonlarını, iş tatminlerini, yaratıcılıklarını, moral yaratmada sosyal iklimi ve

yeniliği ödüllendirmeyi, teşvik etmeyi ve değişimi etkiler. Bu yüzden örgütsel liderlerin özellikleri,

yeniliklerin benimsenmesinde etkili olacaktır (Damanpour ve Schneider, 2008: 19).

Örgütlerdeki yenilik süreçlerinin beş aşamasını şu şekilde açıklanabilir (Uzkurt, 2008:106-108):

a) Gündem Oluşturma Aşaması: Gündem oluşturma yeniliğe ihtiyaç duyulan genel bir örgütsel problemin

ortaya çıkması ve tanımlanmasıyla gerçekleşir. Yenilik sürecinin ilk aşaması olan gündem oluşturma

aşamasında öncelikle problem ve ihtiyaçlar tanımlanır ve gündeme alınır.

b) Uyumlaştırma Aşaması: Uyumlaştırma aşamasında örgütün problemi ile bu problemi gidermeye yönelik

olan yenilikler arasında uyum sağlamaya çalışılır. Bu aşamada yeniliğin, ilgili problemi çözüp çözemeyeceği

araştırılır ve yeniliğin benimsemesinden sonraki uygulama aşamasında örgüte sağlayacağı fayda ve

kolaylıklar ile oluşturabileceği problemler tartışılır.

c) Yeniden Tanımlama ve/veya Yapılanma Aşaması: Bu aşama yapılanma aşaması yani yeniliğin

uygulanma sürecinin ilk aşamasını oluşturur. Bu aşamada yenilik üzerinde, organizasyonun ihtiyaçlarıyla

uyumlu hale gelebilmesi için bir takım yeni eklemeler, düzeltmeler veya değişiklikler yapılabilir.

d) Netleştirme Aşaması: Netleştirme aşaması yeniliğin organizasyonlarda uygulanmaya başlandığı ve

organizasyondaki çalışanların yavaş yavaş alıştığı aşamadır. Yeniliklerin ilk uygulamaya başladığı anda

yeniliğin nasıl uygulandığı, etkilerinin ne olduğu ya da ne işe yaradığı gibi konularda bazı belirsizliklerin

olması kaçınılmazdır. Bu belirsizlikler çalışan bireylerin kendi aralarındaki iletişim ve gerekli bilgileri

araştırmalarıyla azalır.

e) Rutin Hale Getirme Aşaması: Örgütteki yenilik sürecinin son aşamasını yeniliğin organizasyon için rutin

hale gelme aşaması oluşturur. Bu aşmada yenilikler ve organizasyon faaliyetleri bütünleşik bir görünüm arz

eder konuma gelmiş olur.

“Ürün ve hizmetin özelliklerine ilişkin yenilikler, sınıflama açısından ürün ve/veya hizmet yeniliği olarak

değerlendirilmekle birlikte pazarlama yeniliklerinin ürün ve/veya hizmet yenilikleri hatta örgütsel yeniliklerle

çok sıkı bir ilişkisi olduğunun altını çizmek gerekir. Bu bağlamda yenilik türleri birbiriyle bütünleşik ve

kompleks bir yapı içerisindedir. Çoğu zaman da ürün ve/veya hizmet yeniliği ile pazarlama yeniliği

birbirlerini tamamlayan bir ilişkiye sahiptir. Örneğin, çok orijinal yeni bir ürünün pazarda başarılı olması

ancak onun yeni ve etkili bir pazarlama stratejisiyle sunulması sayesinde mümkün olabilecektir” (Uzkurt,

2008: 72).

Çalışmanın Evreni ve Yöntemi

Örgütsel yeniliği ölçmeye yönelik 12 sorudan oluşan ifadeler, Lavado ve diğerleri (2010) tarafından

geliştirilen ölçekten yararlanılarak oluşturulmuştur. Bu ölçekte yeniliklerin benimsenme sürecindeki

uygulamalara ilişkin olarak verilen ifadeler (5= Tamamen Katılıyorum 1= Tamamen Katılmıyorum)

aralığında, “Beşli” Likert ölçeğine çevrilmiştir. Çalışmanın ideal evrenini Türkiye’deki 5 yıldızlı konaklama

işletmeleri oluşturmaktadır. Beş yıldızlı konaklama işletmelerinin seçilmesinin sebebi, pazarlama

faaliyetlerinin 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde daha yoğun ve uzman ekiplerce yürütüldüğünün

düşünülmesindendir. Ancak süre ve maliyet kısıtı da göz önüne alınarak çalışmanın gerçekçi evreni

İstanbul’da yer alan 42 adet 5 yıldızlı (Kültür ve Turizm Bakanlığı-07.05.2011) konaklama işletmesi olarak

tespit edilmiştir. Çalışmanın örneklemini ise gerçekçi evrenin % 28,6’sını oluşturan 12 adet beş yıldızlı

turizm işletme belgeli konaklama işletmesi oluşturmaktadır.

Anketler 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin satış ve pazarlama departmanı çalışanlarına uygulanmıştır.

Anket uygulama aşamasında 170 adet anket dağıtılmış ancak 120 adedinin geri dönüşümü sağlanabilmiştir.

Geri dönüşü sağlanan anketlerden 13 adedi bilgi eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmış olup,

analizler kalan 107 anket üzerinden yapılmıştır.

 

316



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

Anketten elde edilen veriler SPSS 15.0 for Windows paket programı kullanılarak bilgisayar ortamında analiz

edilmiş olup tüm veriler için frekans analizi yapılmıştır. Bu çalışmada frekans analizinin tercih edilme

nedeni, demografik verileri belirleyebilmek ve likert sorularına verilen cevapların eğilimlerini tespit

edebilmektir. Ayrıca veriler güvenilirlik analizine tabi tutularak verilen cevapların güvenilirliği ölçülmeye

çalışılmıştır. Yapılan Kolmogrov-Smirnov Testi sonucunda da verilerin normal dağılım sergilediği

gözlendiğinden veri setine parametrik testler uygulanmıştır. Ayrıca elde edilen verilere faktör analizi

uygulanarak örgütsel yenilik alt boyutları belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen alt boyutlar ile demografik

verilerden yaş ile likert sorularının cevapları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını görebilmek için t-testi

gerçekleştirilmiştir.

Örgütsel yenilik alt boyutları ile araştırmaya katılan kişilerin yaş, eğitim düzeyi, deneyim süreleri ile anlamlı

bir fark olup olmadığını tespit etmek için One Way Anova testine tabi tutulmuştur.

Bulgular

Örgütsel yeniliği ölçmek için sorulan sorulara alınan cevapların güvenirliliğini ölçmek amacıyla yapılan

güvenilirlilik testi sonucunda Alpha katsayısı 0,951 çıkarak alınan cevapların güvenilir olduğu anlaşılabilir.

Tablo 1’deki veriler incelendiğinde ankete katılanların %53’ü kadın, %46’sı ise erkektir. Buradan bayanların

otellerde satış ve pazarlama departmanlarında yoğun bir şekilde istihdam edildiği de anlaşılabilir.

Çalışanların yaş aralığına bakıldığında ise % 52,3 gibi bir oranla 21-30 yaş aralığının yüksek olduğu göze

çarpmaktadır. Bu da ve turizm işletmelerinin dinamik bir yapıda olması ile ilişkilendirilebilir.

Tablo 1. İstanbul Konaklama Sektöründe Satış ve Pazarlama Departmanında Çalışanlara İlişkin

Demografik Bulgular

Cinsiyet f Oran (%) Personel Sayısı f Oran (%)

Kadın 57 53,3 1-9 10 9,3

Erkek 50 46,7 10-24 24 22,4

Toplam 107 100,0 25-49 4 3,7

Yaş f % 50-99 1 0,9

20 ve altı 7 6,5 100-149 30 28,0

21-30 56 52,3 150-249 12 11,2

31-40 42 39,3 250 ve üzeri 26 24,3

41-50 2 1,9 Toplam 107 100,0

Toplam 107 100,0 Çalıştığınız İşletmedeki f %

Konumunuz

Eğitim Düzeyi f % Üst düzey yönetici 14 13,1

Lise 13 12,1 Orta düzey yönetici 20 18,7

Ön lisans 29 27,1 Alt düzey yönetici 10 9,3

Lisans 59 55,1 Personel 63 58,9

Lisansüstü 6 5,6 Toplam 107 100,0

Toplam 107 100,0 İşletmenizin Bulunduğu İlçe f %

Çalıştığı Departman f % Ataköy 3 2,8

Satış ve Pazarlama 103 96,3 Ataşehir 4 3,7

İnsan Kaynakları 1 0,9 Büyük Çekmece 7 6,5

Banket 3 2,8 Bakırköy 17 15,9

Toplam 107 100,0 Beşiktaş 4 3,7

Sektör Deneyimi f % Beylikdüzü 3 2,8

1 Yıldan Az 13 12,1 Beyoğlu 10 9,3

1-4 43 40,2 Esenler 9 8,4

5-8 18 16,8 Harbiye 5 4,7

9-12 26 24,3 Levent 2 1,9

13 ve üzeri 7 6,5 Taksim 43 40,2

Toplam 107 100,0 Toplam 107 100,0

Eğitim düzeylerine bakıldığında ise lisans mezunlarının % 55 gibi bir oranla yüksek olduğu gözükmektedir.

Bu da lüks konaklama işletmelerinde çalışanların eğitim düzeyleri yüksek kişilerden seçildiğini ve satış

pazarlama departmanında istihdam eden kişilerin eğitim seviyelerinin yüksek olduğu sonucuna varılabilir.

Deneyim sürelerinde ise 1-4 yıl aralığının % 40,2 oran ile yüksek olduğu gözükmektedir. Bu da turizm

işletmelerindeki iş gören sirkülasyonunun yüksek olması ve turizm sektörünün dinamik bir yapıda olması ile

ilişkilendirilebilinir. Çalışmanın örneklemi olan otel işletmelerinin personel sayıları incelendiğinde ise 100

144 aralığının yüksek olduğu gözlenmektedir. Beş yıldızlı konaklama işletmelerinin personel sayılarının

yüksek olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada düşük personel sayılarının da işaretlenmesini ise anket uygulanan
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kişilerin sadece satış ve pazarlama departmanı çalışanlarını dikkate alabileceği unutulmamalıdır. Tablo 5’den

çıkarılabilecek diğer bir sonuç ise anket uygulanan kişilerin % 58,9’unun sadece iş gören olmasıdır.

Çalışmanın örneklemini oluşturan otellerin ise % 40,2’sinin İstanbul’un Taksim bölgesinde olduğu

görülmektedir. Buradan da örneklemin İstanbul’un önemli bir bölgesi olan Taksim civarındaki 5 yıldızlı

konaklama işletmeleri satış ve pazarlama departmanı çalışanları olduğu çıkarılabilir.

Tablo 2.
Çalışmaya Katılan

Satış
ve Pazarlama Çalışanlarının; Örgüt Kültürü, Örgütsel Yenilik ve

Pazarlama Yeniliği Sorularına Verdikleri Cevaplara İlişkin Veriler

Tamamen

K

atılmıyorum Katılmıyorum K

ararsızı
m

K

atılıyorum Tamam
en Katılıyoru

m

A

r

itmetik Ortalama

S

tandart

S

ap

ma

ÖNERMELER % % % % % ơ

(1) Pazardaki mevcut ürün ve hizmetlere kıyasla,

tüketicinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan ürün ve 3,7 4,7 3,7 37,4 50,5 4,26 1,00

hizmetler sunarız.

(2) Mevcut ürün veya hizmet yelpazemize sürekli

yenilerini ekleriz.

(3) Hakkında yeterli teknolojik bilgiye sahip

olduğumuz ürün veya hizmetleri de pazara sunarız.

(4) Var olan ürün ve veya hizmetlerimizi sık sık

yeniden konumlandırırız.

(5) Var olan ürünlerin tüketiciye ulaştırmasını ya da

hizmetlerimizin sunuş biçimini sık sık değiştiririz.

(6) Tüketicinin davranışlarında ciddi anlamda

değişiklik yaratacak ürün veya hizmetler geliştiririz.

(7)
Mevcut ürün veya hizmetlerimizi sıklıklageliştirir, revize ederiz.

7,5 8,4 8,4 44,9 30,8 3,83 1,17

(8) Genelde, pazardaki ürün ve hizmetlerin ilk

örneğini biz sunarız.

(9) Hakkında yeterli iş deneyimi ve bilgiye sahip

olmadığımız ürün ve hizmetleri de pazara sunarız.

(10) Pazardaki mevcut ürün veya hizmetlere kıyasla,

tüketiciye daha fazla fayda sağlayan ürün veyahizmetler geliştiririz. 6,5 2,8 14,0 48,6 28,0 3,88 1,05

(11) Sürekli olarak daha önce girmediğimiz yeni ürün

veya hizmet alanlarına gireriz.

(12) İşletme ortamı yeni fikir üretmeyi

desteklemektedir.

3,7 4,7 6,5 39,3 45,8 4,18 1,01

3,7 5,6 8,4 45,8 36,4 4,05 1,00

3,7 7,5 14,0 41,1 33,6 3,93 1,05

5,6 4,7 21,5 36,4 31,8 3,84 1,10

4,7 8,4 21,5 39,3 26,2 3,70 1,08

8,4 11,2 17,8 34,6 28,0 3,12 1,24

16,8 16,8 14,0 24,3 28,0 3,29 1,46

7,5 9,3 26,2 23,4 33,6 3,60 1,24

6,5 4,7 10,3 32,7 45,8 4,00 1,15

Tablo 2’de “Pazardaki mevcut ürün ve hizmetlere kıyasla, tüketicinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan ürün

ve hizmetler sunarız” İfadesine katılımcıların % 8,4’ü katılmıyorum yönünde yanıtlar verirken % 87,9’i

katılıyorum yönünde cevap vermişler. “Mevcut ürün veya hizmet yelpazemize sürekli yenilerini ekleriz”

İfadesine katılımcıların %8,4’ü katılmıyorum yönünde yanıtlar verirken % 75,1’i katılıyorum yönünde cevap

vermişler. “Hakkında yeterli teknolojik bilgiye sahip olduğumuz ürün veya hizmetleri de pazara sunarız”

İfadesine katılımcıların % 9,3’ü katılmıyorum yönünde yanıtlar verirken % 88,2’si katılıyorum yönünde

cevap vermişler. “Var olan ürün ve veya hizmetlerimizi sık sık yeniden konumlandırırız” İfadesine

katılımcıların % 11,2’si katılmıyorum yönünde yanıtlar verirken % 74,7’si katılıyorum yönünde cevap

vermişler. “Var olan ürünlerin tüketiciye ulaştırmasını ya da hizmetlerimizin sunuş biçimini sık sık

değiştiririz” İfadesine katılımcıların % 10,3’ü katılmıyorum yönünde yanıtlar verirken % 68,2’si katılıyorum

yönünde cevap vermişler. “Tüketicinin davranışlarında ciddi anlamda değişiklik yaratacak ürün veya

hizmetler geliştiririz” İfadesine katılımcıların % 13,1’i katılmıyorum yönünde yanıtlar verirken % 65,5’i

katılıyorum yönünde cevap vermişler. “Mevcut ürün veya hizmetlerimizi sıklıkla geliştirir, revize ederiz”

İfadesine katılımcıların % 15,9’u katılmıyorum yönünde yanıtlar verirken % 75,7’si katılıyorum yönünde

cevap vermişler.

“Genelde, pazardaki ürün ve hizmetlerin ilk örneğini biz sunarız” İfadesine katılımcıların % 19,6’sı

katılmıyorum yönünde yanıtlar verirken % 66,6’sı katılıyorum yönünde cevap vermişler. “Hakkında yeterli iş

deneyimi ve bilgiye sahip olmadığımız ürün ve hizmetleri de pazara sunarız” İfadesine katılımcıların %
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24,6’sı katılmıyorum yönünde yanıtlar verirken % 52,3’ü katılıyorum yönünde cevap vermişler. “Pazardaki

mevcut ürün veya hizmetlere kıyasla, tüketiciye daha fazla fayda sağlayan ürün veya hizmetler geliştiririz”

İfadesine katılımcıların % 9,3’ü katılmıyorum yönünde yanıtlar verirken % 76,6’sı katılıyorum yönünde

cevap vermişler. “Sürekli olarak daha önce girmediğimiz yeni ürün veya hizmet alanlarına gireriz” İfadesine

katılımcıların % 16,8’i katılmıyorum yönünde yanıtlar verirken % 57’si katılıyorum yönünde cevap

vermişler. “İşletme ortamı yeni fikir üretmeyi desteklemektedir” ifadesine katılımcıların % 11,2’i

katılmıyorum yönünde yanıtlar verirken % 58,5’i katılıyorum yönünde cevap vermişler.

Tablo 3. Örgütsel Yenilik Faktör Analizi

FAKTÖRLER FaktörYükleri AçıklananVaryans Cronbach

Alpha

Faktör 1: YENİ ÜRÜN VE HİZMET 67,162 0,940

(1) Pazardaki mevcut ürün ve hizmetlere kıyasla, tüketicinin ihtiyaçlarını daha iyikarşılayan ürün ve hizmetler sunarız

(2) Mevcut ürün veya hizmet yelpazemize sürekli yenilerini ekleriz(3) Hakkında yeterli teknolojik bilgiye sahip olduğumuz ürün veya hizmetleri de pazarasunarız 0,8870,882

0,854

(4) Var olan ürün ve veya hizmetlerimizi sık sık yeniden konumlandırırız
(5)

Var olan
ürünlerin

tüketiciye ulaştırmasını ya da hizmetlerimizin sunuş biçimini
sık 0,756

0,732

sık değiştiririz

(12) İşletme ortamı yeni fikir üretmeyi desteklemektedir 0,665

Faktör 2: PAZAR LİDERLİĞİ 10,918 0,922

(6)
Tüketicinin davranışlarında ciddi anlamda değişiklik yaratacak

ürün
veya hizmetler

0,825

geliştiririz

(7) Mevcut ürün veya hizmetlerimizi sıklıkla geliştirir, revize ederiz(8) Genelde, pazardaki ürün ve hizmetlerin ilk örneğini biz sunarız 0,822

0,809

(9) Hakkında yeterli iş deneyimi ve bilgiye sahip olmadığımız ürün ve hizmetleri depazara sunarız

(10) Pazardaki mevcut ürün veya hizmetlere kıyasla, tüketiciye daha fazla faydasağlayan
ürün

veya hizmetler geliştiririz

(11) Sürekli olarak daha önce girmediğimiz yeni ürün veya hizmet alanlarına gireriz 0,772

0,740

0,641

Faktör analizi sonuçlarına göre 12 ifade kendi içinde 2 boyuta ayrılmış olup boyutlar ve faktör yükleri Tablo

12’deki gibidir. Tabloya göre, birinci boyutu oluşturan ifadeler soru formunun, 1., 2., 3., 4., 5. ve 12. ifadeleri

olup bu ifadelerin işletmenin yeni ürün ve hizmet anlayışı ile ilişkili olduğu görülmektedir. Birinci boyutu

oluşturan söz konusu ifadeler güvenilirlik analizine tabi tutulmuş ve alfa katsayısının % 94,0 olduğu

görülmektedir. Birinci boyut toplam varyansın % 67,162’sini açıklamaktadır. İkinci boyut ise soru formunun

6., 7., 8., 9., 10. ve 11. ifadelerinden oluştuğu görülmektedir. Bu boyutu oluşturan ifadelerin işletmenin pazar

liderliğine yönelik ifadeler olduğu görülmektedir. İkinci boyutu oluşturan söz konusu ifadeler güvenilirlik

analizine tabi tutulmuş ve alfa katsayısının % 92,2 olduğu ifade edilebilir. İkinci boyut toplam varyansın %

10,918’ini açıklamaktadır.

Örgütsel Yenilik Alt Boyutlarının, Cinsiyete Göre Değişimine Yönelik “t” Testi Sonuçları

Cinsiyet ile örgütsel yenilik alt boyutları arasında anlamlı farklılık olup olmadığının incelenmesi amacıyla

yapılan tek grup t testi sonuucnda hesaplanan t-değerine karşılık gelen anlamlılık düzeyi “significance (2

tailed)” değerleri % 5 anlamlılık düzeyi için 0,05’ten büyük olduğundan iki grup arasında (bay-bayan)

örgütsel yenilik alt boyutları algılanmasında anlamlı bir farklılık yoktur denilebilir.

Tablo 4. Örgütsel Yenilik Alt Boyutlarının, Cinsiyete Göre Değişimine Yönelik “t” Testi

Cinsiyet t Sig.

Yeni Ürün ve Hizmet BayanBay 4,1520
3,9500 1,124 0,263

Pazar Liderliği BayanBay 3,8421
3,4833 1,811 0,073

Örgütsel Yenilik Alt Boyutlarının, Yaşa Göre Değişimine Yönelik “One Way Anova” Testi Sonuçları

Yaş ile örgütsel yenilik alt boyutları algısı arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına dair yapılan One

Way Anova testi sonuçlarına göre yaş ile yeni ürün ve hizmet alt boyut algısı arasında anlamlı bir farklılık

olmadığı gözlenmiştir. Fakat Pazar liderliği alt boyutu ile yaş arasında “significance (2-tailed)” değerleri % 5

anlamlılık düzeyi için 0,05’ten küçük olduğundan anlamlı farklılıklar vardır denilebilir.
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Tablo 5. Örgütsel Yenilik Alt Boyutlarının, Yaşa Göre Değişimine Yönelik One Way Anova Testi

Yaş F Tukey HSD

20 ve altı 4,6667

Yeni Ürün ve Hizmet(2)

21-30

(3) 31-40 3,91674,1944 2,730

(1)

(4) 41-50 3,0000
- *

(1) 20 ve altı(2) 21-30 4,5714

3,4970
Pazar Liderliği (3) 31-40 3,7897 2,840 1-4

(4) 41-50 3,0833

* p≥ 0,05; *Grup ortalamaları arasında anlamlı farklılık yoktur.

Bu farklılıkların hangi yaş grubundan kaynaklandığının tespiti için yapılan tukey testi sonuçlarına göre söz

konusu farklılığın 41-50 yaş aralığında olan katılımcılardan kaynaklandığı görülmektedir. Diğer katılımcılar

ilgili boyut ifadelerine katılıyorum yönünde cevaplar verirlerken 41-50 yaş aralığındaki katılımcılar

kararsızım yönünde yanıtlar vermişlerdir.

Örgütsel Yenilik Alt Boyutlarının, Eğitim Düzeyine Göre Değişimine Yönelik “One Way Anova” Testi

Sonuçları

Eğitim düzeyi ile örgütsel yenilik alt boyutları algısı arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına dair

yapılan One Way Anova testi sonuçlarına göre eğitim düzeyi ile örgütsel yenilik alt boyutları algısı arasında

anlamlı bir farklılık olmadığı gözlenmiştir.

Tablo 6. Örgütsel Yenilik Alt Boyutlarının, Eğitim Düzeyine Göre Değişimine Yönelik One Way

Anova Testi Sonuçları

Eğitim Düzeyi F Tukey HSD

Yeni Ürün ve Hizmet (1) Lise(2) Ön lisans(3) Lisans

(4) Lisansüstü 4,2949

3,7414

4,15544,1111 1,659
- *

Pazar Liderliği (1) Lise(2) Ön lisans(3) Lisans(4) Lisansüstü 4,2051

3,4310

3,63284,1111 2,134 - *

* p ≥ 0,05; *Grup ortalamaları arasında anlamlı farklılık yoktur.

Örgütsel Yenilik Alt Boyutlarının, Deneyim Süresine Göre Değişimine Yönelik “One Way Anova”

Testi Sonuçları

Deneyim süresi
ile

örgütsel yenilik alt boyutları algısı arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına dair

yapılan One Way Anova testi sonuçlarına göre deneyim süresi ile Örgütsel Yenilik alt boyutları algısı

arasında anlamlı bir farklılık olmadığı gözlenmiştir.
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Tablo 7. Örgütsel Yenilik Alt Boyutlarının, Deneyim Süresine Göre Değişimine Yönelik One Way

Anova Testi

Deneyim F Tukey HSD

Yeni Ürün ve Hizmet 1 Yıldan Az1-45-89-1213 ve üzeri 4,4872

4,0116

3,85194,08973,9524
0,972 - *

Pazar Liderliği 1 Yıldan Az1-45-89-1213 ve üzeri 4,1154

3,5853

3,47223,78213,5238
0,950 - *

* p≥ 0,05; *Grup ortalamaları arasında anlamlı farklılık yoktur.

Sonuç ve Öneriler

Yaş ile örgüt kültürü alt boyutları algısı arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına dair yapılan One Way

Anova testi sonuçlarına göre yaş ile örgüt kültürü alt boyutları algısı arasında anlamlı bir farklılık olmadığı

bulunmuştur. Eğitim düzeyi ile örgüt kültürü algısı arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına dair yapılan

One Way Anova testi sonuçlarına göre eğitim düzeyi ile örgüt kültürü alt boyutları algısı arasında anlamlı bir

farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır. Deneyim süresi ile örgüt kültürü alt boyutları algısı arasında anlamlı

bir farklılık olup olmadığına dair yapılan One Way Anova testi sonuçlarına göre deneyim süresi ile örgüt

kültürü alt boyutları algısı arasında anlamlı bir farklılık olmadığı gözlenmiştir.

Cinsiyet ile örgütsel yenilik alt boyutları arasında anlamlı farklılık olup olmadığının incelenmesi amacıyla

yapılan tek grup t testi sonuucnda hesaplanan t-değerine karşılık gelen anlamlılık düzeyi “significance (2

tailed)” değerleri % 5 anlamlılık düzeyi için 0,05’ten büyük olduğundan iki grup arasında (bay-bayan)

örgütsel yenilik alt boyutları algılanmasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

Cinsiyet ile örgütsel yenilik alt boyutları arasında anlamlı farklılık olup olmadığının incelenmesi amacıyla

yapılan tek grup t testi sonuucnda hesaplanan t-değerine karşılık gelen anlamlılık düzeyi “significance (2

tailed)” değerleri % 5 anlamlılık düzeyi için 0,05’ten büyük olduğundan iki grup arasında (bay-bayan)

örgütsel yenilik alt boyutları algılanmasında anlamlı bir farklılık yoktur denilebilir.

Yaş ile örgütsel yenilik alt boyutları algısı arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına dair yapılan One

Way Anova testi sonuçlarına göre yaş ile yeni ürün ve hizmet alt boyut algısı arasında anlamlı bir farklılık

olmadığı gözlenmiştir. Fakat Pazar liderliği alt boyutu ile yaş arasında “significance (2-tailed)” değerleri % 5

anlamlılık düzeyi için 0,05’ten küçük olduğundan anlamlı farklılıklar vardır denilebilir. Bu farklılıkların

hangi yaş grubundan kaynaklandığının tespiti için yapılan tukey testi sonuçlarına göre söz konusu farklılığın

41-50 yaş aralığında olan katılımcılardan kaynaklandığı görülmektedir. Diğer katılımcılar ilgili boyut

ifadelerine katılıyorum yönünde cevaplar verirlerken 41-50 yaş aralığındaki katılımcılar kararsızım yönünde

yanıtlar vermişlerdir.

Eğitim düzeyi ile örgütsel yenilik alt boyutları algısı arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına dair

yapılan One Way Anova testi sonuçlarına göre eğitim düzeyi ile örgütsel yenilik alt boyutları algısı arasında

anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

Deneyim süresi ile örgütsel yenilik alt boyutları algısı arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına dair

yapılan One Way Anova testi sonuçlarına göre deneyim süresi ile örgütsel yenilik alt boyutları algısı arasında

anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

 Örgüt kültürünün pazarlama faaliyetlerine etkisi vardır. Bu düşünülerek işletmenin çıkarları

doğrultusunda işletmede bir örgüt kültürü oluşturulmalıdır. Örgütsel yeniliklere önem veren örgütler ve

yenilikçi örgüt kültürüne sahip işletmeler pazarlama faaliyetlerinde de pazarlama yeniliğine önem vermekte,

bununla birlikte yeni ürünler ile pazarda lider olma hedefine inanmaktadırlar.

 Pazarlama faaliyetlerinde yeniliğe açık olmak için çalışanların görüşleri her zaman alınmalı ve bu da

uygulanarak çalışanlara örgütsel yenilik konusunda teşvik ettirilmelidir. Bu sayede işgörenlerin kendi

görüşlerine önem verildiğini anlamaları, onların çalışma motivasyonunu arttırarak, yenilik yapma sürecinde

onların da dahil olunmasına katkı sağlanmış olunacaktır.

 Örgütsel yenilik teknolojik yenilikten daha çok, yönetim, insan kaynakları ve iş görenlerin verimli

çalışmaları üzerine yapılan yeniliklerdir. Konaklama işletmelerinde otomasyonun az olması sebebi ile

örgütsel yenilik çalışmalarına ağırlık verilebilir.
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 Konaklama işletmelerinde pazarlama yeniliği benimsetilmek isteniyor ise öncelikle yenilikçi örgüt

kültürü işletmede benimsetilmeli ve uygulanmalıdır.

 Konaklama işletmelerinde işçi devir oranını en aza indirerek yeniliğe önem veren bir örgüt kültürü

oluşturulabilir, ya da örgütte yeniliği engelleyebilecek bir kültür var ise bunun baskın bir örgüt kültürü

oluşması engellenebilir.

 Yeniliği benimseyen konaklama işletmeleri ve bu kültüre sahip işletmeler işgören seçiminde de buna

dikkat etmelidir. İşgörenlerin iş görüşmelerinde bu tarz bilgilerin istendiğini bilmeleri, kendilerini bu yönde

geliştirme zorunluluğunu hissettirecektir.

 Diğer işletmelere göre fark oluşturabilmek yenilik sürecini etkili ve verimli bir şekilde

yönetilmesinin faydasının büyük olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.



Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler

 Bu çalışma bir takım kısıtlara sahiptir. Uygulama örneği zaman ve maliyet gibi unsurlar nedeni ile

sadece İstanbul ilinde 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin seçilmesi Türkiye geneli otellerini yansıtmayabilir.

İstanbul ilindeki otellerin çok büyük bir kısmı ticari anlamda şehir otelciliği formatında hizmet vermekte, çok

azı ise kıyı otelciliği tarzında hizmet verdiği bilinmektedir. Diğer çalışmalarda 5 yıldızlı kıyı otelleri de dahil

edilerek satış ve pazarlama departmanları çalışanlarının örgütsel yenilik algıları kıyaslanabilir.

 Araştırmacılar için diğer bir öneri olarak; daha spesifik bir çalışma ile sadece zincir otel

işletmelerinden birinde uygulama yapılarak, işletme çalışanlarının sahip olduğu örgütsel yenilik algısı

ölçülebilir. Ölçüm değerleri yardımıyla örgütsel yenilik algısının pazarlama faaliyetlerine nasıl yansıdığı

görülerek, pazarlama yeniliğine uygun modeller oluşturulabilir. Daha uzun soluklu ve geniş kapsamlı bir

çalışma için ülkemizde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin gerçek evrenini yansıtacak bir örneklem

ile daha geniş bir araştırma yapılabilir.
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Özet

Turizm uluslararası bir boyut kazandığı günden itibaren ekonomik etkilerinin yanında toplumları sosyal ve

kültürel yönden de etkilemeye başlamıştır. Bu doğrultuda yazarlar yerel halk ve turizm arasındaki ilişkileri

inceleyen birçok çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada, toplumun dini konularda aydınlatılmasında ve

yönlendirilmesinde önemli etkileri bulunan din görevlilerinin, turizm hareketlerinin sosyal ve kültürel etkileri

üzerindeki düşünceleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırma yöntemi olarak nicel araştırma yöntemi

seçilmiş ve veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda turizmin sosyal ve

kültürel etkilerinin din görevlileri tarafından olumlu algılandığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Din görevlileri, turizm, turizm sosyolojisi.

Giriş

Din kavramı insanoğlunun varoluşundan bugüne kadar insanların ve toplumların hayatındaki en önemli

olgulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Din bireylerin giyim kuşamlarından yaşam tarzlarına; gelenek

ve göreneklerinden idare edildikleri yönetim biçimlerine kadar toplumları en fazla etkileyen unsurların

başında gelmektedir. Ayrıca bireylerin her türlü tercihlerinde, toplumların sosyal ve kültürel eğilimlerinde

sürekli belirleyici rol oynayan önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu yönüyle din, aynı

zamanda insanların ve toplumların sosyal ve kültürel yönleriyle doğrudan ilişkilidir. Din görevlileri ise

bireyleri ve toplumları dini konularda aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla görevlendirilen memurlardır

(Buyrukçu, 2006: 104). Özellikle sanayileşmeye bağlı olarak ekonomik ilişkilerin yoğunlaşması, bireylerin

satın alma güçlerinin artması, turizm endüstrisinde hızlı gelişmeleri beraberinde getirmiştir. İçinde

bulunduğumuz 21. yüzyılda önemi sürekli artan turizm faaliyetleri, insanların fiziksel, sosyal ve psikolojik

ihtiyaçlarını doğrudan ve dolaylı olarak karşılayan bir endüstri haline gelmiştir (Usta, 1992: 31-14). Turizmin

insan odaklı bir hizmet sektörü olması, onun aynı zamanda sosyal ve kültürel boyutları olduğunu ortaya

koymaktadır (Brunt ve Courtney, 1999). Bu açıdan bakıldığında turizm , farklı sosyal ve kültürel yapılara

sahip olan toplumların birbirleriyle ilişkiler kurmasına, farklı bilgi, görgü, gelenek ve kültür düzeyleri

arasında etkileşim sağlamasına ve bunların neticesinde sosyal yapının, ahlak anlayışının değişmesine yol

açan sosyal bir olaydır (Kozak vd., 2001: 9-10). Dolayısıyla din ve turizm kavramları sosyal ve kültürel

yönleri ile bireyleri ve toplumları ilgilendiren alanlardır. Turizmin sürdürülebilir niteliğe sahip olabilmesi

için araştırmacılar farklı konu ve kapsamlarda çalışmalar yapmaktadır. Toplumda saygı gören ve topluma

dini rehberlik etmekle yükümlü din görevlilerinin turizm hareketlerine bakış açısı turizm konusunun farklı

şekilde ele alınmasına yardımcı olacaktır. Bu çalışmada turizmin sosyal ve kültürel etkileri, din görevlilerinin

bakış açıları kapsamında değerlendirilmeye çalışılmış ve bu amaç çerçevesinde turizmin sürdürülebilirliği ile

ilgili farklı kesimlerin görüşleri ele alınmaya çalışılmıştır.

Turizmin Sosyal ve Kültürel Etkileri

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve psikolojik değişmeler,

alışkanlıklar ve ihtiyaçlar üzerinde büyük etkiler yaratmış; bunun sonucu olarak uluslararası düzeyde yaygın

bir turizm hareketi doğmuştur. Böylece, turizm olgusu günümüzde ulaştığı boyutları ile sanayileşme ve

uluslararası ticaret gibi önemli ve sürekli bir sektör özelliğine sahip olmuştur. Uluslararası turizm gelirleri

son yıllarda dünyadaki ticari ilişkiler kapsamında elde edilen mal ve hizmet gelirleri içinde en hızlı artan
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gelirlerden biri olmuştur. Uluslararası turizm gelirlerinin bu hızlı artışına, özellikle gelişmiş ülkelerdeki

ekonomik refah düzeyi ve yabancı ülkelerdeki harcama eğilimleri olumlu etki yapmıştır. Dünyada önemi

sürekli artan ve günümüzde büyük boyutlara ulaşan turizm; insanların fiziksel, sosyal ve psikolojik

ihtiyaçlarına doğrudan ve dolaylı olarak, belli bir süre için cevap verebilen en etkili faaliyetlerden biridir

(Usta, 1992: 13-14).

Turizmin geleneksel toplumlar üzerindeki etkisi günümüzde giderek artmaktadır. Bu etkinin yönünü turist

çekiciliği oluşturmaktadır. Bu durumun neticesi olarak toplumlar arasındaki farklılıklar ortadan kalkmaya

başlamıştır (Özüpekçe, 2008:104).

Turizm olgusu ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel faktörleri etkilemesi açısından çok boyutlu ve turist ile

ev sahibi arasında bir etkileşim yaratması açısından ise dinamik bir süreçtir. Bu sürecin sağlıklı, verimli

geçmesi için fiziki çevrenin ve yöre insanının sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan turizme hazırlanması ve

yöre insanının turizm faaliyetlerine katılması önemli bir konudur (Alaeddinoğlu, 2007:4).

Tablo 1: Turizmin Toplum ve Kültür Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Turizmin Toplum ve Kültür Üzerindeki Olumlu Etkileri Turizmin Toplum ve Kültür Üzerindeki Olumsuz

Etkileri

 Toplumlar arası barış ve hoşgörüyü arttırır.

 Bölge halkının okuma alışkanlığını ve yabancı dil

seviyelerini arttırarak kültür düzeylerinin yükselmesini

sağlar.

 Yöresel sanatın yeniden canlanmasını sağlayarak, bölgenin

sanatını güçlendirir.

 Kendi kültürü hakkında bilinçlenmeyi sağlayarak kültürel

mirası korur.





 Yerel halka bir ilgi ve faaliyet alanı oluşturur.

 Aile yapısı içinde kadın erkek ilişkilerine getirdiği eşitlikle,

 Özellikle gençlerin değer ve inanç yapısı üzerinde

olumsuz etki bırakarak, giyim ve yaşam biçimlerinde

değişimler meydana getirir.

 Turist kabul eden ülkenin anadil yapısını bozar.

Yöre halkının yaşam biçimlerini olumsuz etkiler.

 Gelenek ve görenekleri etkisizleştirir.

İnsani ilişkilerin yerini ekonomik çıkarlara bırakır.

 Kötü alışkanlıkları arttırır (sigara, alkol vb.)

 Aile bağlarını zayıflatır.

Irksal gerginliklere yol açabilir.

kadını özgür konuma getirerek kadının dışa açılma sürecini

hızlandırır.

 Sosyal etkileşimi hızlandırır.

Kaynak: Doğan ve Üngüren, 2010:399.

Yapılan pek çok araştırmada turizmin toplumu çok çeşitli şekillerde etkilediği belirtilmiş ve bu etkilerin

birbirinden ayrılmasının çoğu kez zor olduğu vurgulanmıştır (Özmen, 2007:18). Turizmin sosyal ve kültürel

etkilerinin negatif veya pozitif sonuçlar doğurduğu (Doğan, 2004) ve bu etkilerin özellikle yerel halkın

kültürü üzerinde değişime yol açtığı görülmektedir (Altunel, 2009:28). Turizm gelenekleri bozabilir. Çünkü

bir insan turist olduğunda moral ve fiziksel bakımdan değişebilmekte, kendi kişiliğinden farklı bir kişiliğe

entegre olabilmektedir (Berber, 2003:215). Turizm, farklı kültürlerin tanınması için önemli bir araçtır.

Ancak, turizm aktiviteleri ile kültürün uyumlu birlikteliklerinin olması gerekir. Aksi takdirde turizm, kültürel

yapının yozlaşması için olumsuz bir faktör olabilir. Kimliği oluşturan değerlere saygının azalması ile kazanç

sağlama arasındaki dengenin kurulamaması durumunda turizm, kültür üzerinde olumsuz etki

oluşturabilecektir (Uslu ve Kiper, 2006:313). Turizmin toplumsal değişime etkileri; bireysel davranış, aile

ilişkileri, toplu yaşam, ahlaki tutumlar, değer sistemleri, örf ve adetler, geleneksel törenler, toplumun

örgütlenmesindeki değişikliklere katkıları ve sosyo-kültürel etkiler yoluyla olmaktadır (Avcıkurt, 2007:60).

Turizm, ekonomik olduğu kadar sosyal ve kültürel bir faaliyettir. İnsan etkileşimli bir sektör olmasından,

mevcut kültürler arasında var olan sosyal değer ve ekonomik farklardan dolayı turizmin sosyal etkilerinin

olması oldukça doğal karşılanabilmektedir (Doğan, 2004).

Sosyal etkiler turizmin var olan sosyal değerlere, kişisel davranışlara, aile içi ilişkilere, ahlaki kurallara ve

toplumun sosyal yapısına dolaylı veya dolaysız yollardan yapmakta olduğu etkileri belirtmek için kullanılan

geniş anlamlı bir kavramdır (Brunt ve Courtney, 1999). Turistler diğer ülkelere gitmekle buralarda yeni

insanlarla, toplumlarla iletişime geçmekte ve buradaki insanlarla farklı sosyal ilişkiler kurmaktadır. Turistler

bir yandan ziyaret ettikleri yerleri sosyal açıdan etkilemekte, diğer taraftan da bu yerlerden kendileri de

fazlasıyla etkilenmektedir (Gürbüz, 2002:53).

Turistik bir yörenin çekici kültürel unsurlarını resim, müzik, dans, endüstri, el sanatları, iş, tarım, eğitim,

edebiyat, dil, bilim, yönetim, din, mutfak ve tarih özellikleri meydana getirmektedir (Uslu ve Kiper,

2006:306). Çevrenin korunması kapsamında kültürel değerlerin korunmasında turizmin rolü, Dünya Turizm

Organizasyonu’nun 1980 yılındaki Manila Bildirgesi ile ortaya konmuştur (Akpınar, 2003). Turistler bir
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yandan yerel kültürün değişik unsurları hakkında bilgi toplamayı arzu ederken, diğer taraftan da ister istemez

onlar üzerinde bir takım değişikliklere neden olmaktadırlar (Altunel, 2009:28). Gürpınar (2001)’a göre

turizm sektöründe yaratılan talepler, mevcut yapıların rasyonel kullanımı şeklinde olmamış, plansız ve

düzensiz bir turizm gelişimini desteklemiş ve varolan değerlerin turizm adına harcanması toplum yararı

aleyhine yağmalanmayı arttırmıştır.

Turizmin sosyal, kültürel ve ekonomik etkileri üzerine birçok araştırma yapılmış ve turizm konusu farklı

kesimler tarafından değerlendirilmiştir. Yerel halkın turizm hakkındaki görüşleri üzerine (Tayfun ve Kılıçlar,

2004; Çetin, 2010; Doğan ve Üngüren, 2010), turizmin doğal, sosyal ve ekonomik çevre üzerindeki etkileri

üzerine (Avcı, 2007; Hamamcıoğlu ve Kerestecioğlu, 2007; Kuter ve Ünal, 2009), turizmin kültürel miras

üzerindeki etkileri üzerine (Uslu ve Kiper, 2006), turizmin yerel halk üzerindeki etkileri üzerine (Çalışkan ve

Tütüncü, 2008; Cengiz ve Kırkbir, 2007) farklı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda

genel olarak turizmin hem pozitif hem de negatif yönleri bulunduğu, negatif yönlerin oluşmasında plansız ve

dengesiz turizm politikalarının, turistlerin rahat davranış kalıplarının etkili olduğu belirtilmektedir.

Bu çalışmada turizmin sosyo-kültürel etkilerinin din görevlilerinin bakış açısıyla değerlendirilmesi

amaçlanmaktadır. Bu amaçla din görevlilerinin turizm hareketlerine katılımları ve turizm hakkındaki

görüşleri genel hatlarıyla analiz edilmeye çalışılmıştır.

Din Görevlileri

Din görevlisi devlet memurları kanununa bağlı olarak tüm il, ilçe, kasaba, köy ve beldelerde cami

hizmetlerini ve diğer din hizmetlerini yürüten, toplumu din konusunda aydınlatan, camide namaz kıldıran,

hutbe okuyan, vaaz veren, mevlit okuyan müftüye karşı sorumlu imam-hatipler’dir. Din görevlisi kapsamına

müftü, müftü yardımcısı, vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzinler girmektedir (Şimşek,

2008:13). İhtiyaç duyulan yerlere okuma salonları açmak ve bunlarla ilgili işleri yürütmek, İslam dinine

mensup farklı dini yorum çevreleri, dini-sosyal teşekküller ve geleneksel dini-kültürel oluşumlarla ilgili

çalışmalar yapmak, aile, kadın, gençlik ve toplumun diğer kesimlerine yönelik dini konularda aydınlatma ve

rehberlik yapmak gibi vazifeler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sosyal ve kültürel görev ve yetki

alanlarındandır (http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/30660.html, 12.09.2011). Dolayısı ile Diyanet İşleri

Başkanlığı bünyesinde görev yapan din görevlilerinin sosyal ve kültürel sorumlulukları da bulunmaktadır.

Yukarıda adı geçen din görevlileri, ilgili mevzuatta şu şekilde tanımlanmaktadır:

Müftü: 633 sayılı Kanunun 7. Maddesine göre il ve ilçe müftüleri il ve ilçe kuruluşlarının başında birer

müftü bulunur. İl müftüleri Diyanet İşleri Başkanlığına, ilçe müftüleri ise il müftülüklerine bağlıdır. İl ve ilçe

müftüleri, bölgelerinde Diyanet İşleri Başkanlığını temsil eder, din hizmetlerini, dini müesseseleri yönetir ve

din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip denetler (http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1085.html,

09.09.2011).

Vaiz: 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 11. maddesinde

Vaizler, cami ve mescitler ile diğer mekânlarda her türlü vasıtadan yararlanarak toplumu dinî konularda

bilgilendirmek, başkanlığın hizmet alanlarında irşat, rehberlik, inceleme ve araştırma yapmakla görevlidir.

Vaizlik mesleği, adaylık döneminden sonra vaiz, uzman vaiz ve başvaiz kariyer basamaklarına ayrılır

(http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1085.html, 09.09.2011).

İmam-Hatip-Müezzin Kayyım: 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki

Kanunun 11. Maddesinde imam-hatip ve müezzin-kayyımlar, cami ve mescitlerde din hizmetlerini yürütmek

ve dinî konularda toplumu bilgilendirmekle görevli kişiler olarak tanımlanmaktadır. İmam-hatiplik mesleği;

adaylık döneminden sonra imam-hatip, uzman imam-hatip ve başimam-hatip; müezzin-kayyımlık mesleği ise

müezzin-kayyım ve başmüezzin kariyer basamaklarına ayrılır. Adaylık dönemini başarıyla tamamlayanlar

mesleğe imam-hatip veya müezzin-kayyım olarak atanır. İmam-hatip ve müezzin-kayyımlar, Kur'an-ı Kerim

öğretiminde görevlendirilebilir (http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1085.html, 09.09.2011).

Yöntem

Araştırmanın evrenini Alanya’da bulunan din görevlileri oluşturmaktadır. Alanya müftülük görevlileri ile

yapılan görüşme sonrasında Alanya’da 1 müftü, 2 vaiz, 249 imam-hatip ve 30 müezzin-kayyım olmak üzere

toplam 282 din görevlisi bulunduğu öğrenilmiştir. Evrenin tamamına ulaşılması amaçlanmış ve tüm din

görevlilerinin düzenli olarak bir araya geldiği bir günde nicel araştırmalarda en çok kullanılan veri toplama
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yöntemlerinden olan anket aracılığı ile veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Tüm din görevlilerine anket

dağıtılarak tam sayım yöntemi kullanılmıştır. Ancak anketlerin dönüş oranı %63.8’de (180) kalmıştır.

Gerekli literatür taraması yapıldıktan sonra (Doğan, 2004; Avcıkurt, 2007; Doğan ve Üngüren, 2010, Uslu ve

Kiper, 2006, Usta, 2008; Batman, 2004) verileri elde etmek amacıyla 7 demografik, 5 turizm katılımını

öğrenmeye yönelik soru hazırlanmış ve katılımcıların turizmin sosyal ve kültürel etkileri konusundaki

düşüncelerini elde etmeye yönelik 14 ifadeden oluşan bir anket oluşturulmuştur. Anket, en yaygın kullanılan

yöntemlerden olan Alpha (Cronbach) yöntemi ile güvenilirlik testine tabi tutulmuş ve Alpha katsayısı 0.739

çıkmıştır. Bu sonuç kullanılan anketin güvenilir olduğunu göstermektedir (Kayış, 2010:405).

Demografik özellikler ve turizm katılımı ile ilgili veriler öncelikle tanımlayıcı (frekans, ortalama, yüzde vb.)

istatistiksel yöntemlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonra ölçeğin belirli faktörler altında toplanıp

toplanmayacağını test etmek amacıyla faktör analizi yapılması amaçlanmıştır. Ölçeğin faktör analizine uygun

olup olmadığını belirlemek amacı ile Bartlett ve KMO testleri uygulanmış ve ölçeğin faktör analizi için

uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Faktörler belirlenip güvenilirlikleri test edildikten sonra elde edilen üç

boyutun ortalamaları ayrı ayrı ele alınarak din görevlilerinin turizme bakış açıları değerlendirilmeye

çalışılmıştır.

Bulgular ve Sonuç

Araştırmanın bu kısmında anket aracılığı ile elde edilen veriler ile katılımcıların demografik özellikleri,

turizm hareketlerine katılım durumları ve bulundukları bölgedeki turizm hareketlerinin sosyal ve kültürel

etkileri hakkındaki görüşleri incelenecektir. Elde edilen bulgular açıklanmaya çalışılacak ve sonuç ortaya

konulacaktır.

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri

Eğitim Durumu N % Yaş Aralığı N %

İlkokul 2 1,1 25-30 24 13,3

Lise 47 26,1 31-35 38 21,1

Ön Lisans 98 54,4 36-40 43 23,9

Lisans 25 13,9 41 ve üstü 74 41,1

Lisansüstü 2 1,1 Toplam 179 99,4

Toplam 174 96,7 Kayıp Değer 1 0,6

Kayıp Değer 6 3,3 Evlilik Durumu N %

Yabancı Dil N % Evli 164 91,1

İngilizce 37 20,6 Bekar 9 5,0

Almanca 6 3,3 Toplam 173 96,1

Arapça 37 20,6 Kayıp Değer 7 3,9

İng-Arapça 41 22,8

Alm-Arapça 4 2,2

Toplam 125 69,4

Kayıp Değer 55 30,6

Araştırmaya katılan din görevlileri ile ilgili demografik özellikler tablo 1’de gösterilmektedir. Araştırma

sürecine katılanların imam-hatip ve müezzin-kayyım olması nedeniyle katılımcıların tümü erkektir. Yaş

aralığına bakıldığında katılımcıların önemli bir kısmının (%41,1) 41 yaş ve üstü olduğu, eğitim düzeylerinin

lise (%26,1) ve ön lisans (%54,4) seviyesinde yoğunlaştığı, yabancı dil durumuna bakıldığında İngilizce

(%20,6), Arapça (%20,6) ve hem İngilizce hem de Arapça (%22,8) konuşanların çoğunlukta olduğu ve

katılımcıların neredeyse tamamının (%96,1) evli olduğu görülmektedir.

Tablo 2: Kurumdaki Görev ve Sosyal Faaliyetlere Katılma Durumu

Kurumdaki Görev N % Sosyal Faaliyetlere Katılım Durumu N %

İmam-hatip 159 88,3 Zaman bulabiliyorum 96 53,3

Müezzin-kayyım 14 7,8 İş nedeniyle zaman bulamıyorum 33 18,3

Toplam 174 96,1 Diğer nedenlerden dolayı zaman bulamıyorum. 36 20,0

Kayıp Değer 7 3,9 Toplam 165 91,7

Kayıp Değer 15 8,3
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Tablo 2’de katılımcıların bulundukları kurumdaki görevlerine bakıldığında 159’unun (%88.3) imam-hatip ve

14’ünün (%7.8) müezzin-kayyım olduğu görülmektedir. İmam-hatip sayısının müezzin-kayyım sayısına

oranla bu kadar fazla olmasının temel nedeni Alanya’nın kırsal kesiminde bulunan camilerde sadece

imamların görev yapıyor olması ve bu kesimlerde müezzin-kayyım bulunmamasıdır. Katılımcıların

%53,3’ünün sosyal faaliyetler için zaman bulabildikleri, %18,3’ünün işleri nedeniyle zaman bulamadıkları ve

%20’sinin diğer nedenlerden dolayı sosyal faaliyetler için zaman bulamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu

bulgulara göre din görevlilerinin yarısından fazlasının yaptıkları işin şartlarını göz önünde bulundurarak

sosyal faaliyetlere katılacak zamanı bulabildiklerini belirtmişlerdir.

Tablo 3: Gelir Düzeyinden Memnuniyet Durumu ve Kullanılan Ulaşım Şekilleri

Gelir Düzeyinden Memnuniyet Durumu N % Ulaşım Şekli N %

Çok memnunum 28 15,6 Karayolu 123 68,3

Memnunum 123 68,3 Havayolu 33 18,3

Memnun değilim 17 9,4 Kara-Hava 12 6,7

Hiç memnun değilim 3 1,7 Denizyolu 5 2,8

Demiryolu 1 0,6

Toplam 171 95,0 Toplam 174 96,7

Kayıp Değer 9 5,0 Kayıp Değer 6 3,3

Katılımcıların turizm faaliyetlerine katılım için önemli bir etken olan gelir durumları ile ilgili soruya

verdikleri cevaplara bakıldığında önemli bir çoğunluğun (%83.9) gelir düzeyinden memnun oldukları

görülmektedir. Bu sonuca göre din görevlilerinin ekonomik anlamda sosyal faaliyetlere katılma konusunda

problemleri olmadığı ancak turizm faaliyetlerine ilgisiz oldukları söylenebilir. Bu noktada başta tur

operatörleri ve seyahat acentaları olmak üzere turizm işletmelerinin ilgi çekici pazarlama ve reklam

faaliyetleri, din görevlilerinin turizme olan katılım isteğini değiştirebilir. Katılımcıların turizm amaçlı

seyahatlerinde kullandıkları ulaşım şekillerine baktığımızda %68.3’ünün karayolunu, %18.3’ünün

havayolunu ve %6.7’sinin hem kara hem de havayolunu tercih ettikleri görülmektedir. Elde edilen bulguya

göre tur operatörlerinin din görevlilerine yönelik planlayacakları turlarda karayolu ile ulaşımı seçmeleri daha

mantıklı olabilecek niteliktedir.

Tablo 4: Turizm Türlerine Katılım Durumu ve Konaklama Tercihleri

Turizm Türleri* N(%) Konaklama Türü* N(%)

1. İnanç Turizmi 69 (38.3) 1. Akraba-Arkadaş Evi 121 (67.2)

2. Kültür Turizmi 56 (31.1) 2. Otel 42 (23.3)

3. Yayla Turizmi 52 (28.9) 3. Pansiyon 23 (12.8)

4. Aile Turizmi 36 (20.0) 4. Apart Otel 11 (6.1)

5. Deniz Turizmi 36 (20.0) 5. Kır Evi 12 (6.7)

6. Termal Turizm 31 (17.2) 6. Tatil Köyü 5 (2.8)

7. Spor Turizmi 28 (15.6) 7. Kamping 4 (2.2)

8. Fuar Turizmi 22 (12.2) 8. Motel 1 (0.6)

9. Sağlık Turizmi 18 (10.0) 9. Diğer (Misafirhane) 1 (0.6)

10. Kongre Turizmi 13 (7.20)

11. Av Turizmi 10 (5.60)

*Katılımcılar birden fazla seçenek işaretlemiştir.

Literatür taraması sonucu belirtilen 11 farklı turizm faaliyetine katılımları ile ilgili katılımcılardan elde edilen

verilerin analizleri sonucunda katılımcıların genellikle inanç turizmi (%38.3), kültür turizmi (%31.1) ve yayla

turizmine (%28.9) katıldıkları; aksine av turizmi (%5.6), kongre turizmi (%7.2) ve sağlık turizmine çok az

ilgi duydukları görülmektedir. Elde edilen sonuca göre farklı bir turist kesimini temsil eden din görevlilerine

yönelik hazırlanabilecek turistik turlarda inanç, kültür ve yayla turizmine yönelik faaliyetlere ağırlık vermek

daha isabetli olacaktır. Katılımcıların yaptıkları seyahatlerde kullandıkları konaklama türlerine bakıldığında

özellikle akraba ve arkadaş evlerinde (%67.2) konaklamayı tercih etkileri ve bunun yanında otel (%23.3)

motel, kamping ve tatil köyü gibi konaklama tesislerinde konakladıkları da görülmektedir.
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Tablo 5: Katılımcıların Seyahat Etmelerine Etki Eden Faktörler

Seyahate Etki Eden Faktörler * Etkili N(%)

1. Akraba Ziyareti 88 (48.9)

2. Yeni Yerler Görmek 64 (35.6)

3. Dini Amaçlı 42 (23.3)

4. Bölgenin Çekiciliği 36 (20.0)

5. Merak 30 (16.7)

6. İş 19 (10.6)

7. Ekonomik Durum 18 (10.0)

8. Sağlık 13 (7.20)

9. Ulaşım Kolaylığı 10 (5.60)

10. Reklam -

*Katılımcılar birden fazla seçenek işaretlemiştir.

Katılımcıların seyahat etmelerine etki eden faktörler değerlendirildiğinde akraba ziyareti (%48.9) ve yeni

yerler görme isteğinin (%35.6) etkili olduğu, diğer faktörlerin daha az etkili olduğu görülmektedir. Reklam

faktörünün din görevlilerinin seyahatlerine etki etmemesi ise ilginç nitelikte bir bulgudur. Bu sonuca göre din

görevlilerine yönelik hazırlanabilecek turistik programlarda yeni (doğal) destinasyonların eklenmesi ve farklı

etkinliklerle desteklenmesi din görevlilerinin turizm faaliyetlerine katılımlarını pekiştireceği

düşünülmektedir.

Din görevlilerine ilişkin demografik veriler ve turizme katılım hareketlerine yönelik veriler analiz edildikten

sonra katılımcıların turizmin sosyal ve kültürel etkileri üzerindeki düşüncelerini değerlendirmek amacıyla 14

ifadeden oluşan ölçek faktör analizine tabi tutulmuştur. Öncelikle ölçeğin faktör analizine uygun olup

olmadığını tespit etmek amacıyla KMO ve Bartlett testleri uygulanmıştır.

Tablo 6: KMO ve Bartlett Testi Sonuçları

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Değeri ,728

Bartlett Testi Yaklaşık Ki Kare Değeri 488,859

Df 91

P ,000

Tabachnick ve Fidell (2007) sağlıklı bir faktör analizi yapabilmek için KMO değerinin 0.6’dan yüksek

olması gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca Albayrak (2006) KMO testinde 0.70 ile 0.80 arası değerlerin faktör

analizi için iyi olduğunu belirtmektedir. Din görevlilerinin turizme bakış açısını değerlendirmeye yönelik

ortaya konulan 14 önermenin KMO değerinin 0,728 gibi bir değerle faktör analizine uygun olduğu

görülmektedir. Bartlett testi sonucuna göre ise (Sig.=0,00; p<0,05) değişkenler arasında yüksek korelasyon

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 7: Faktörlerin Toplam Varyansı Açıklama Oranları

Faktörler Önceki Özdeğerler Kare Yüklerinin Döndürülmüş Hesaplaması

Toplam % Varyans Kümülatif% Toplam % Varyans Kümülatif%

1 3,532 25,228 25,228 2,324 16,600 16,600

2 2,319 16,565 41,793 2,185 15,605 32,205

3 1,193 8,520 50,313 2,003 14,305 46,510

4 1,130 8,072 58,385 1,662 11,875 58,385

Tablo 7’de, analiz sonucunda oluşan faktörlerin toplam varyansı verilmiştir. Tabloya göre birinci faktör

toplam varyansın %16.6’sını, ikinci faktör %15.605’ini, üçüncü faktör %14.305 açıklarken dördüncü faktör

11.875’ini açıklamaktadır. Oluşan dört faktör toplam varyansın %58.385’ini açıklamaktadır. Habing (2003)’e

göre asgari varyans açıklama oranı %50 olarak görülmektedir. Dolayısıyla dört faktör altında açıklanan

varyans oranı (%58.385) yeterli görülmektedir.
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Tablo 8: Ölçeğe Ait Faktör Yükleri ve Faktörlerin Cronbach Alfa Değerleri

Önermeler F1 F2 F3 F4

Sosyal 1 ,751

Sosyal 2 ,714

Sosyal 3 ,494

Sosyal 4 ,575

Sosyal 5 ,489

Kültürel 1 ,762

Kültürel 2 ,758

Kültürel 3 ,727

Kültürel 4 ,753

Eğitim 1 ,647

Eğitim 2 ,739

Eğitim 3 ,607

Ekonomik 1 ,814

Ekonomik 2 ,746

,694

FaktörlerinCronbach Alfa

Değerleri ,716
,612

,559

Ölçek Cronbach Alfa

Değeri ,739

Faktör analizi sonucunda 14 önermenin dört faktör altında anlamlı bir şekilde dağılım gösterdiği

görülmektedir. Akgül ve Çevik (2003) Alpha değerinin 0,60≤α≤0,80 aralığında bulunması halinde ölçeğin

oldukça güvenilir olduğunu belirtmektedir. Faktörlere göre Alpha değerlerine bakıldığında birinci (sosyal),

ikinci (kültürel) ve üçüncü (eğitim) faktörlerin ölçekte kullanımı açısından güvenilir olduğu (α > 0.60),

ekonomik boyutu teşkil eden dördüncü faktörün ise düşük güvenilirlikte (α<0,60) olduğu görülmektedir.

Ekonomik boyuta ait faktör güvenilirliği diğer faktörlere göre daha düşük çıkmıştır. Ancak bu oranın, diğer

faktör güvenilirlikleri ve varyans oranları ile birlikte düşünüldüğünde kabul edilebilir nitelikte olduğu

görülmektedir (Scherer vd., 1988’den aktaran Altıntaş, 2010:95). Ekonomik boyutun daha fazla önermelerle

desteklenmesi halinde güvenilirlik oranının artacağı düşünülmektedir.
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Tablo 9: Sosyal, Kültürel, Eğitim ve Ekonomi Açısından Turizm Değerlendirme Ölçeği

Faktör 1- Sosyal Boyut Ort. Std.Sapma N Ölçek

Ort.

S1 Farklı kültürlerin kaynaşmasını sağlamaktadır. 2,21 1,07801 160

S2 Sosyal faaliyetleri daha aktif hale getirmektedir. 2,54 1,06308 160

S3 Kişisel gelişime destek verici faaliyetleri teşvik etmektedir (yabancı

2,489dil, kurslar, seminerler vb.) 2,05 ,86327 160

S4 İnsanların toplu faaliyetlere katılımına pozitifetki etmektedir. 2,67 1,02516 160

S5 Yerel halkın seyahat etmelerini teşvik eder. 2,95 1,12349 160

Faktör 2- Kültürel Boyut

K1 Kültürel yozlaşmaya yol açar. 3,76 1,24762 168

3,970

K2 Halkın inancını olumsuz yönde etkiler 3,85 1,16660 168

K3 Yerel halkın giyim tarzını olumsuz etkiler. 4,17 1,11063 168K4 Serbest davranışları ile ahlaki değerlere zarar verir. 4,08 1,10432 168

Faktör 3- Eğitim Boyutu

E1 Eğitime olan ilgi ve ihtiyacın daha iyi anlaşılmasını sağlar. 2,41 1,02453 165

2,606E2 Çevreye karşı duyarlılığı artırmaktadır. 2,49 1,10224 165E3 Yerel halkın teknolojik gelişmelerle tanışmasını sağlar. 2,90 1,12198 165

Faktör 4- Ekonomi Boyut

EK1 Yeni iş sahaları açılarak yerel halka istihdam imkanı sunmaktadır. 1,76 ,73853 176

1,903EK2 Ekonomik canlanmaya katkı sağlamaktadır. 2,03 ,85095 176Ölçek Ortalaması 2,82

Tablo 9’da faktör analizi sonucu elde ettiğimiz boyutlar ve bu boyutların ortalamaları verilmektedir. Likert

tipi ölçek olarak hazırlanan ankette 1-Tamamen Katılıyorum ve 5-Tamamen Katılmıyorum tercihini ifade

etmektedir. Kültürel boyuta yönelik önermeler olumsuz olarak belirtilmiştir. Bu önermelerin veri girişleri

“Recode” ile düzenlenerek yapılmıştır. Sosyal boyuta dair ortalamayı değerlendirdiğimizde; din görevlileri

turizmin toplumu sosyal faaliyetlere katılıma teşvik ettiğini, kişisel gelişim isteğini arttırdığını ve farklı

kültürlerin kaynaşmasına olanak vermesi gibi yararlı yönleri olduğunu düşünmektedir. Olumsuz önermelerle

değerlendirilmeye çalışılan kültürel boyuta dair ortalamalara baktığımızda katılımcılar turizmin halkın

inancına, giyim tarzına ve davranış biçimlerine olumlu şekilde etki ettiğini belirtmektedir. Snaith ve Haley

(1999) yaptıkları çalışma sonucunda; turizmin sosyal ve kültürel etkilerinin yerel halk tarafından aynı şekilde

algılanmadığını, bir çok demografik faktörün bu görüş farklılığında etkili olduğunu belirtmişlerdir. Snaith ve

Haley (2005) yaptıkları diğer bir çalışmada, turizm merkezine uzak olmanın turizm hakkında olumsuz

düşünmeyi desteklediğini belirtmişlerdir. Eğitim boyutuna bakıldığında katılımcılar turizmin duyarlılık

kazanma, eğitim ihtiyacını anlama, teknolojik gelişmeleri takip etme gibi olumlu etkileri olduğunu

belirtmektedir. Wang ve Pfister (2006), turizmin gelişmekte olduğu bölgedeki yerel halka turizmin potansiyel

faydaları hakkında eğitim verildiği takdirde o bölge halkının turizm algılamasının daha olumlu olacağını

belirtmişlerdir. Ekonomik boyuta yönelik ölçek düşük güvenilirliğe sahip olmasından dolayı

değerlendirmeye alınmamıştır. Ölçeğin ekonomik boyuta dair daha kapsamlı ifadelerle desteklendiği takdirde

daha anlamlı ve güvenilir sonuçlara ulaşılacağı görülmektedir. Ölçeğin ortalaması dikkate alındığında

katılımcıların turizm hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğu görülmektedir. Alaeedinoğlu’nun (2008)

çalışması sonucu Sivas halkı ve Farahani ve Musa (2008)’nın çalışmasına göre Masooleh halkı da turizmin

bulunduğu bölgeye hem ekonomik hem sosyal hem de kültürel açıdan faydalar sağlayacağını düşünmektedir.

Bu araştırma sonucunda farklı bir turist kesimini temsil eden din görevlilerinin turizm hareketleri

konusundaki düşünceleri ve turizme katılımları konusunda birtakım veriler elde edilmiş ve veriler

doğrultusunda turistik hizmetlerin farklı kesimlere sunulması adına bulgulara ulaşılmıştır. Bu bağlamda din

görevlilerinin; sosyal, kültürel ve eğitim boyutunu teşvik etmesi açısından, turizm faaliyetlerinin olumlu

katkıları olduğunu düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır.

Katılımcıların yaş aralığı dikkate alındığında otuz yaş üstünün önemli bir çoğunluğa sahip olduğu

görülmektedir. Bu durum katılımcıların özellikle neden kültürel turizm ve yayla turizmine daha çok önem

verdiğini açıklamaktadır. Ayrıca katılımcıların seyahat nedenlerine bakıldığında akraba ziyareti ve yeni

yerler görme isteği ön plana çıkmaktadır. Bu bulgulara dayanarak din görevlilerine yönelik orijinal niteliklere

sahip kültürel destinasyonlara turlar düzenlenmesi önerilebilir.

Katılımcıların seyahat esnasında kullandıkları ulaşım şeklinin karayolu olduğu, seyahat etme nedenlerinin

başında akraba ziyareti geldiği ve tatilleri sırasında konaklama ihtiyaçlarını aile dostu veya akraba evlerinde

giderdikleri görülmektedir. Buna bağlı olarak karayolu ulaşımı firmaları, din görevlilerinin özellikle iç turizm
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niteliğinde değerlendirilebilecek seyahatlerinde kampanyalar düzenleyip, indirimler yaparak din

görevlilerinin hem gereksinimlerini giderebilir hem de farklı bir pazara hitap etme imkanına ulaşabilir.

Katılımcıların önemli bir kesiminin sosyal aktiviteler için zaman bulabildiğini ve büyük bir çoğunluğunun

gelir düzeyinden memnun olduğunu belirtmesi din görevlilerine yönelik yapılacak turlarda potansiyel bir

pazar olduğuna ilişkin işaretler olarak algılanabilir. Buna yönelik tur operatörleri ve seyahat acentaları din

görevlileri gibi yeni bir turist kesimine hitap eden turlar düzenleyebilir. Turların özellikle inanç turizmi,

kültür turizmi ve yayla turizmi kapsamında hazırlanmasının elde edilen bulgular doğrultusunda daha etkili

olacağı görülmektedir.
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MERSİN’DEKİ
OTEL ÇALIŞANLARININ

NÜKLEER KAYGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Celil ÇAKICI

Mersin Üniversitesi

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO

Banu ES
YILMAZ

Mersin Üniversitesi

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO

Özet

Tüm dünyada çevre ile ilgili sorunlar gün geçtikçe artmakta ve büyük boyutlara ulaşmaktadır. Bu sorunlar

doğayı ve insanlığı tehdit etmekte, doğayı yok etme aşamasına getirmektedir. Bunun yanı sıra her geçen gün

sayıları artan Nükleer Enerji Santralleri bu tehdidi daha da arttırmaktadır. Mersin’in Gülnar İlçesi Akkuyu

Mevkii’nde Nükleer Enerji Santrali kurulması kararının ardından Mersin’deki otel çalışanlarının nükleer

enerji santraline ilişkin kaygılarını belirlemek amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada veriler,

alanyazına dayalı olarak geliştirilen anketin kolayda örnekleme yöntemi ile 4 ve 5 yıldızlı otel çalışanlarına

yöneticilerin yardımıyla bırak-topla tekniği kullanılarak, 2011 yılı Mayıs-Ağustos ayları arasında

toplanmıştır. Otel çalışanlarının nükleer enerji santraline ilişkin kaygılarının Nükleer Endişe ve Nükleer

Huzursuzluk başlıklarında incelenebileceğini ve bu boyutların yaşa, medeni duruma ve eğitim düzeyine göre

istatistiksel olarak farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nükleer Enerji Santrali, Nükleer Kaygı, Otel çalışanları, Mersin,

Giriş

20.yüzyıl boyunca insanlık için medya-televizyon, iletişim-internet, üretim ve diğer alanlarda önemli

teknolojik yenilikler ve değişiklikler meydana gelmiştir. Tüm bu gelişmeler dünyanın ne kadar küçük

olduğunu ve çağdaş telekomünikasyon sistemleri ile birbirine sıkıca bağlanmış bir dünya ‘küresel köy’

oluşturduğunu anlatmaktadır (Zinkhan ve Carlson, 1995: 2). Teknolojik yenilikler, artan nüfusla birlikte tüm

dünyada enerji ihtiyacını artırmıştır.

Enerji, bütün ülkelerde ekonomik faaliyetlerin ön koşuludur (Temurçin, Aliağaoğlu, 2003: 25). Teknolojik

gelişmeler, tüm ülkelerde enerji kaynaklarına olan ihtiyacı arttırmakta ve bu ihtiyacın karşılanabilmesi için

farklı enerji kaynakları kullanılabilmektedir. Enerji ihtiyacının karşılanmasında çevreye duyarlı enerji

türlerinin tercih edilmesi (Özdemir ve Çobanoğlu, 2008: 218), sürdürülebilirlik ve kuşaklararası adalet

açısından önemli olmaktadır.

Günümüzde gelişmiş ülkeler, nükleer enerji santrallerini azaltma ve hatta belli bir dönemde kapatma yoluna

gitmekte, ancak gelişmekte olan ülkeleri nükleer enerji konusunu teşvik etmektedirler. Nükleer enerji, yeni

bir enerji kaynağıdır ve barışçıl amaçlı kullanımı 1930’lu yıllara dayanmaktadır. Deneysel anlamda ilk

reaktör, 1942 yılında Enrico Fermi tarafından Chicago Üniversitesi bahçesindeki tesiste gerçekleştirilmiştir

(Temurçin ve Aliağaoğlu, 2003: 26). Nükleer Enerji askeri amaçla kullanılmış olmasına rağmen ‘Barış için

Atom’ söylemi 1950 yılından itibaren başlamıştır (Yarman, 2010: 23). 1955-1961 yılları nükleer açısından

güvenli yıllar olmuştur. Birkaç kaza olmasına rağmen, bu dönemde nükleer enerji santraline karşı tepki

grupları oluşmaya başlamıştır (Kasperson et al., 1980:12).

Avrupa Birligi’nde enerjiye yönelik çalışmalar 1951’deki Paris Antlaşması sonucunda kurulan Avrupa

Kömür Çelik Topluluğu (AKCT) ile başlamıştır. 1957 yılında Avrupa Atom Enerji Topluluğu (AAET),

nükleer gücün artırılması için işbirlikleri amacıyla kurulmuştur. Birliğe ait ülkelerde 175 nükleer reaktör

bulunmakla birlikte, toplamda %30-35 oranında elektrik üretimini buradan sağlanmaktadır. 1995 Helsinki

Zirvesi sonucunda ise Türkiye, Avrupa Birliği enerji müktesebatına uyum sürecine girmiştir. (Yorkan,

2009:25,35). Avrupa, dünyadaki kurulu nükleer gücün üçte birine sahip olmasına rağmen Almanya, İsveç,
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İspanya, Belçika ve İtalya gibi ülkeler nükleerden vazgeçme kararı almışlardır. ABD’de ise; son nükleer

reaktör 1973 yılında yapılmış olup, ülkedeki tek nükleer çalışma, mevcut nükleer reaktörlerin güncellenmesi

ve kapasitesinin artırılması şeklindedir. (Yıldırım ve Örnek, 2007:35). Türkiye’de nükleer enerji tartışmaları,

Mersin’in Gülnar İlçesi Akkuyu Mevkii’nde nükleer santralin ihale edilmesiyle başlamıştır (Akkoyunlu,

2006:138).

Nükleer enerji kullanımı, çevreye olan etkileri nedeniyle toplumu ve her bireyin yaşamını (Özdemir ve

Çobanoğlu, 2008: 219) ve gelecek nesilleri etkileyebilmektedir. “1980’li yıllarda yaşanan Bhopal Kimyasal

Gaz Sızıntısı Kazası, Çernobil Nükleer Santrali Kazası ve Exon-Valdez Tanker Kazası kamuoyunun ilgisini

çevre korumaya yönlendiren önemli çevresel felaketlerdir” (Alnıaçık ve Yılmaz, 2008: 360). Günümüzde

Japonya’da meydana gelen deprem felaketinin ardından Fukuşima nükleer santrali zarar görmüş, meydana

gelen patlamaların ardından radyoaktif maddeler atmosfere karışarak, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek

duruma gelmiştir. Türkiye’de gerçekleştirilecek nükleer enerji santralleri için; inşa edilecek yöredeki halkın

sosyal kabulüne bakılmaksızın sadece teknik raporlarla ele alınmıştır (Palabıyık, Yavaş ve Aydın, 2010:175).

“Nükleer santrallerin halka rağmen değil halkın istek ve desteğiyle kurulması gerekmektedir” (Palabıyık,

Yavaş ve Aydın, 2010:180). Bu bildiride; Mersin İli Gülnar İlçesi Akkuyu Mevkii’nde kurulacak olan

Nükleer Enerji Santrali’ne ilişkin otel çalışanlarının kaygı dereceleri incelenmektedir.

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın amacı, Mersin’deki otel çalışanlarının nükleer santral kaygılarını belirlemektir. Böylece, yarım

asırdır devam eden ve son yıllarda daha çok tartışılan ve güncelliğini koruyan Akkuyu Nükleer Enerji

Santralinden belki de en fazla etkilenme olasılığı bulunan otel çalışanlarının kaygıları belirlenmiş olacaktır.

Araştırma bulgularının Nükleer Santralin lehindeki ve aleyhindeki politikaların geliştirilmesinde

kullanılabileceği ve çoğu zaman “çevresel bir sorun” olarak algılanan nükleer santrallere turizm akademisinin

dikkatinin çekilmesine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda, yanıtları aranan araştırma

soruları aşağıdadır.

1..Otel çalışanlarının nükleer santral kaygıları hangi başlıklar altında incelenebilir?

2.Otel çalışanlarının nükleer santral kaygıları, demografik özelliklerine göre farklılık göstermekte midir?

Araştırmanın Yöntemi

Araştırmada veriler, alanyazına dayalı olarak geliştirilen bir anket ile toplanmıştır. Ankette demografik

soruların yanı sıra 14 maddeden oluşan Nükleer Santral Kaygı Ölçeği (NSKÖ) kullanılmıştır. Bu ölçek, Sego

ve Stout’un (1994) çalışmalarından yararlanılarak oluşturulmuştur. Bu ölçeğin yanıt kategorileri 5’li Likert

Derecelemesine tabi tutulmuştur. Yanıt kategorileri, 1:Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3:

Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum şeklinde oluşturulmuştur. Anket, Mersin şehir

merkezinde çalışan sınırlı sayıdaki işgörenler üzerinde ön teste tabi tutulmuştur. Ön test sonucuna göre

ankete son şekli verilmiştir.

Araştırmanın evrenini, Mersin il genelinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otellerin çalışanları

oluşturmaktadır. Gerek izin sorunları gerekse ulaşım nedeniyle evrenin tümü üzerinde anket uygulama şansı

olamamıştır. Bu nedenle izin alınabilen ve araştırmacılar ile işbirliği yapan otellerde kolayda örnekleme

yönteminin kullanılmasına karar verilmiştir.

Anket, Mersin il genelinde faaliyet gösteren ve izin alınabilen dört ve beş yıldızlı otellerin çalışanları

üzerinde, kolayda örnekleme yöntemine göre, 2011 yılı Mayıs-Ağustos ayları arasında, otel yöneticilerinin

yardımıyla bırak-topla tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Uygulama dönemi sonunda toplam 159

kullanılabilir anket sayısına ulaşılmıştır ve bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. Elde edilen veriler,

bilgisayar ortamına aktarılmış ve analizlerde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra t-testi ve faktör analizinden

yararlanılmıştır.

Bulgular ve Değerlendirme

Araştırmaya, Mersin’de faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otellerden çalışan toplam 159 çalışan katılmıştır.

Tüm çabalara rağmen, sayının artırılması mümkün olamamıştır. Bu konuda kimi otel yöneticilerinin olumsuz

tepkileri de söz konusu olmuştur. Bununla birlikte araştırmaya katılanların %39’u (62 kişi) kadın, %61’i (97

kişi) erkektir. Yaş aralığı 18 ile 51 arası olup; %75’i 18-34 yaş aralığındadır. %41,5’i evli olup, %60 dolayı
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bekardır. %20’ye yakını ilköğretim, dörtte bire yakını lise mezunu olup; ön lisans mezunlarının oranı %22,6

ve lisans mezunlarının oranı ise %28,9’dur.

Araştırmaya katılanların %68,6’sı (109 kişi) misafirle doğrudan temas halinde olup; 50 kişinin misafirle

doğrudan teması bulunmamaktadır. 122 kişi işgören pozisyonunda olup; kalan 37 kişi yönetici

konumundadır.

14 maddeli nükleer kaygı ölçeğinin güvenirlik derecesi olarak Alfa .825 bulunmuştur. Bununla birlikte

yapılan incelemede 11, 12, 13 ve 14. maddelerin madde-bütün korelasyonlarının düşük olduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle, iyi anlaşılamadığı düşünülen bu maddelerin ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. 10 maddeli

ölçeğin Alfa değeri .912 olarak hesaplanmış olup; ikiye bölünerek yapılan analizde ilk yarının Alfa değeri

.887 ve ikinci yarının değeri ise .830 olarak hesaplanmıştır. Böylece 10 maddeli yüksek derecede güvenilir

(Özdamar 2004: 633) bir ölçek faktör analizine tabi tutulmuştur.

Arta kalan 10 maddeye uygulanan faktör analizinde faktör sayısının tespitinde öz değeri 1’den büyük olanlar

tercih edilmiştir. Ayrıca herhangi bir maddenin bir faktöre boyutlanabilmesi için ilgili faktör ile en az .450

düzeyinde korelasyona sahip olmasına, bir faktörün en az 3 maddeden oluşmasına, binişik madde durumunda

iki faktör arasındaki korelasyon farkının en az .100 düzeyinde olmasına ve Varimax dönüşümü

uygulanmasına karar verilmiştir.

Yapılan faktör analizinde 4. ve 6. maddelerin binişik olduğu, 6 ve 10. maddelerin ikili bir yapı sergileyerek

bir faktörde birleştiği anlaşıldığından bu 3 maddenin ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Arta kalan 7

maddenin iki faktörde toplam varyansın %78,604’ünü açıkladığı görülmüştür. Analize KMO örneklem

yeterliliği ölçüsü %81,9 olarak hesaplanmış olup; Bartlett Küresellik testi .0001 düzeyinde (X2: 802,281, sd:

21,
p<,0001) anlamlıdır. Bu

iki
ölçüt, veri setinin faktör analizine uygun olduğunu ve analize devam

edilebileceğini göstermektedir. Bartlett Küresellik testinin anlamlı olması, verilerin çok değişkenli normal

dağılımdan geldiği şeklinde de yorumlanabilmektedir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010: 208). Bu

test, aynı zamanda, maddeler arasında anlamlı korelasyonlar olduğunu dolayısıyla veri setinin faktör

analizine uygunluğuna da işaret eder (Kalaycı, 2006: 327). Faktör analizi sonucu Tablo 1’de görülmektedir.

Tablo 1: Nükleer Kaygı Ölçeğine Uygulanan Faktör Analizi Sonucu

Yükü Yükü

I.NÜKLEER ENDİŞE (4 madde)

8.8 Nükleer Enerji Santrali beni o kadar endişelendirmektedir ki, bu düşünceyikafamdan bir türlü atamamaktayım. ,924

8.7 Nükleer Enerji Santralini düşününce, yaşadığım endişe, kaygı ve sinirlilikbazen kalp çarpması, mide ağrısı gibi fiziksel semptomlara neden olmaktadır. ,922

8.5 Nükleer Enerji Santrali hakkında diğer kişilerle konuşmak elim-ayağımınbirbirine dolaşmasına neden olmaktadır. ,787

8.9 Nükleer Enerji Santrali’nin yaratacağı sorunlar beni çok endişelendirmektedir. ,684

II.NÜKLEER HUZURSUZLUK (3 madde)

8.3 Nükleer Enerji Santrali ile ilişkili sorunlar, bazen huzursuz hissetmeme nedenolmaktadır. ,894

8.1 Nükleer Enerji Santrali ile ilgili konular, beni rahatsız etmektedir. ,865

8.2 Nükleer Enerji Santrali hakkındaki tartışmalar, beni sinirlendirmektedir. ,794

Öz değeri 3,017 2,486

Açıklanan varyans 43,093 35,511

Ortalama 3,21 3,90

Güvenirlik derecesi .899 .870

Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi; Döndürme metodu: Varimax

KMO Örneklem Yeterliliği: %.81,9.; Bartlett's Küresellik Testi için Ki-Kare: 802,281; sd: 21; p<0.0001;

Açıklanan toplam varyans: %78,604; Ölçeğin tamamı için güvenirlik katsayısı: .895

Yanıt kategorileri: 1: Hiç katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3:Kararsızım, 4:Katılıyorum, 5:Kesinlikle

katılıyorum.

 

337



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

İlk faktör 4 maddeden oluşmakta ve toplam varyansın %43’ünü açıklamaktadır. Bu faktörde nükleer endişe

ile ilgili maddeler bir araya gelmiştir. Neredeyse tamamı majör madde durumunda olup; nükleer enerji

santralinin kafadan atılamaması (.924) ve fiziksel sorunlara yol açması (.922) dikkat çekici şekilde yüksek

korelasyonlara sahiptir. Faktörü oluşturan maddeler dikkate alınarak, faktöre “Nükleer Endişe” adı

verilmiştir.

İkinci faktör toplam varyansın %35,5’ini açıklamakta olup 3 maddeden oluşmaktasdır. Bu faktördeki

maddelerde majör durumunda olup; huzursuzluğa ilişkin maddelerden oluşmaktadır. Bu nedenle faktör,

“Nükleer Huzursuzluk” olarak adlandırılmıştır. Böylece birinci araştırma sorusunun yanıtı verilmiş

olmaktadır. Otel çalışanlarının nükleer enerji santraline ilişkin kaygıları Nükleer Endişe ve Nükleer

Huzursuzluk başlıkları altında incelenebilmektedir.

Tablo 2: Araştırmaya Katılanların Çeşitli Özellikleri Bakımından Nükleer Kaygı Faktörlerine

Uygulanan T-Testi Sonuçları

N Ortalama S.Sapma t-değeri p-değeri

Nükleer endişe

Kadın 62 3,0887 1,12087 -0,988 ,325

Erkek 97 3,2835 1,34224

Nükleer huzursuzluk

Kadın 62 3,8925 0,90691 -0,089 ,929

Erkek 97 3,9072 1,17334

Nükleer endişe

18-34 yaş 120 3,1542 1,28591 -0,936 ,351

35-55 yaş 39 3,3718 1,17942

Nükleer huzursuzluk 18-34 120 3,7889 1,09402 -2,351 ,020

35-55 39 4,2479 0,94193

Nükleer endişe Evli 66 3,4508 1,26736 2,071 ,040

Bekar 93 3,0349 1,23336

Nükleer huzursuzluk

Evli 66 4,1263 1,05046 2,251 ,026

Bekar 93 3,7419 1,06790

Nükleer endişe Lise ve altı 73 3,4247 1,29414 2,020 ,045

Önlisans ve üstü 86 3,0233 1,20820

Nükleer huzursuzluk Lise ve altı 73 4,0731 1,15637 1,870 ,063

Önlisans ve üstü 86 3,7558 0,98276

Nükleer endişe

Doğrudan temas 109 3,2867 1,25960 1,170 ,244

Dolaylı temas 50 3,0350 1,25764

Nükleer huzursuzluk Doğrudan temas 109 3,9388 1,08408 0,646 ,519

Dolaylı temas 50 3,8200 1,05884

Nükleer endişe Çalışan 122 3,1537 1,29184 -0,978 ,329

Yönetici 37 3,3851 1,14957

Nükleer huzursuzluk Çalışan 122 3,8251 1,11852 -1,857 ,067

Yönetici 37 4,1532 0,88050

Y. kategorileri: 1: Hiç katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3:Kararsızım, 4:Katılıyorum, 5:Kesinlikle katılıyorum

Tablo 2’de nükleer kaygı faktörlerine uygulanan t-testi sonuçlarını göstermektedir. Buna göre; otel

çalışanlarının cinsiyetlerine, misafirler ile doğrudan teması olup olmamaya göre ve çalışan-yönetici

konumuna göre nükleer endişe ve nükleer huzursuzluk boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık

tespit edilememektedir. Bunun anlamı her üç değişken itibari ile otel çalışanlarının nükleer enerji santrali

hakkında aynı derecede endişe ve huzursuzluğa sahip olduklarıdır.

Diğer taraftan yaş grupları dikkate alındığında nükleer huzursuzluk boyutunda bir farklılık tespit

edilebilmektedir. Verilerden yaş ilerledikçe nükleer huzursuzluğun arttığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, her iki

boyutta da evlilerin bekarlara göre daha endişeli ve huzursuz oldukları tespit edilmektedir.

Eğitim seviyesi bakımından bir değerlendirme yapıldığında, ilginç bir durum ortaya çıkmaktadır. Nükleer

endişe boyutunda ortaöğretim düzeyinde eğitime sahip olanlar, önlisans ve üstü düzeyde eğitime sahip

olanlara kıyasla nükleer enerji santrali konusunda daha endişelidir ve anlam düzeyi %10’a çıkarıldığında da
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daha huzursuzdurlar. Bu durum, önlisans ve üstü eğitime sahip insanların Türkiye’nin enerji ihtiyacının

giderilmesine yönelik bir düşüncede olma olasılığını gündeme getirmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Araştırmaya, Mersin’de faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otellerde çalışan toplam 159 çalışan katılmıştır.

Örneklem sayısının yetersizliği; büyük ölçüde otel yöneticilerinin, araştırma konusunun nükleer enerji olması

nedeniyle anket uygulamasına izin vermemeleridir. Bu araştırmanın en önemli kısıtı ise, sadece otel

çalışanları üzerinde uygulanmış olması iken kolayda örnekleme yönteminin kullanımı anket çalışmasının

farklı otel çalışanları üzerinde gerçekleştirilebilmesine olanak vermiştir.

Buna göre; otel çalışanlarının cinsiyetlerine, misafirler ile doğrudan teması olup olmamasına göre ve çalışan

yönetici konumuna göre nükleer endişe ve nükleer huzursuzluk boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir

farklılık tespit edilememektedir. Bunun anlamı her üç değişken itibari ile, otel çalışanlarının nükleer enerji

santrali hakkında aynı derecede endişe ve huzursuzluğa sahip olduklarıdır.

Diğer taraftan yaş grupları dikkate alındığında nükleer huzursuzluk boyutunda bir farklılık tespit

edilebilmektedir. Verilerden yaş ilerledikçe nükleer huzursuzluğun arttığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, her iki

boyutta da evlilerin bekarlara göre daha endişeli ve huzursuz oldukları tespit edilmektedir.

Eğitim seviyesi bakımından bir değerlendirme yapıldığında, ilginç bir durum ortaya çıkmaktadır. Nükleer

endişe boyutunda ortaöğretim düzeyinde eğitime sahip olanlar, önlisans ve üstü düzeyde eğitime sahip

olanlara kıyasla nükleer enerji santrali konusunda daha endişelidir ve anlam düzeyi %10’a çıkarıldığında da

daha huzursuzdurlar. Bu durum, önlisans ve üstü eğitime sahip insanların Türkiye’nin enerji ihtiyacının

giderilmesine yönelik bir düşüncede olma olasılığını gündeme getirmektedir.

Sonuç olarak; kaygı düzeyi, ilerleyen yaş
ve

evli olma durumunda daha etkili olmuştur. Elde edilen en çarpıcı

sonuç ise eğitim seviyesi arttıkça nükleer enerji kaygısının azalmasıdır. Araştırma kapsamında incelenen otel

çalışanları, kurulacak Nükleer Enerji Santrali konusunda nekadar endişeli olduklarını, bu konu hakkında

düşünmenin bile fiziksel semptomlara neden olduğunu belirtmişlerdir. Bölgede nükleer enerji santralinin

kurulacak olması, kaygı düzeyinin artmasına neden olmaktadır. Bunun nedenleri arasında Tarsus-Kazanlı

Koruma ve Geliştirme Merkezinde 7300 yatak kapasitesinde beş yıldızlı otellerin yapılacak olması, uluslar

arası Çukurova havaalanının inşa edilecek olması, Silifke-Alanya yolunun ıslah çalışmalarının devam etmesi,

son yıllarda yeni dört ve beş yıldızlı otellerin açılmış olması ve Alanya havaalanı gibi faktörler sebebiyle

bölgeye yatırım ilgisinin artması, il genelinde turizmi yönlendirme (Mersin Turizm Platformu) çalışmalarının

sürmesi ve tüm bunlar sayesinde farkındalığın artmış olması gösterilebilir. Böyle bir ortamda, nükleer

santrali gündeme gelmesi, doğal olarak çalışanların endişe ve huzursuzluğunu artırmaktadır. Nükleer enerji

santralinin yatırımlara ve turist sayılarına olumsuz yönde yansımasından korkulduğu, toplantılarda dile

getirilen bir durumdur. Mersin İli’nin rekabet stratejilerinin belirlenmesi için yapılan RISMERSİN projesine

de ters düşmektedir. Bu proje kapsamında Mersin İli’nin rekabet stratejilerinden biri de turizm sektörü olarak

belirlenmiştir. Bunun yanısıra; kurulacak nükleer santral Türkiye’nin turizm merkezi Antalya’ya yaklaşık

300 km. uzaklıktadır.

Her ülkenin olduğu gibi Türkiye’nin de enerji kaynaklarına ihtiyacı vardır ve bu konuda çalışmalar yapmalı

ve enerji politikaları geliştirmelidir. Kendi enerjisini üreten ve dışa bağımlı olmayan özgür bir ülke olmak her

ülkenin isteğidir. Fakat dikkat edilmesi gereken konu, dışa bağımlı olmamak adına, daha bağımlı hale

gelinmemesi, geliştirilen stratejilere ve politikalara ters düşülmemesi ve hepsinden de önemlisi insan ve çevre

sağlığı açısından tehlikeli olabilecek ve sürdürülebilir bir turizm gelişmesinin önünü tıkayacak kararların

alınmamasıdır..
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Özet

Rekabet stratejileri alanında geliştirdiği modellerle tanınan Michael E. Porter, endüstriyel rekabet gücünü

belirleyen faktörleri, potansiyel giriş tehdidi, alıcıların pazarlık gücü, tedarikçilerin pazarlık gücü, ikame

malların tehdidi ve mevcut firmalar arasındaki rekabet olarak belirlemekte ve bu beş rekabet gücüyle başa

çıkabilmek için üç genel stratejiden bahsetmektedir. Bunlar, maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanmadır.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin en rekabetçi sektörlerinden biri olarak ön plan çıkan turizm sektörüne

yönelik olarak, siyasi partilerin Türk turizmini geliştirmek adına iktidara geldiklerinde ne tür bir politika

veya strateji uygulayacaklarına yönelik beyannamelerini incelemektir.

Bu amaçla, siyasi partilerin Türkiye’nin turizm sektöründe rekabet edebilmesi adına önerdikleri

yaklaşımların, Porter (1990a)’ın sektörel rekabete karşı önerdiği üç genel stratejiden hangi veya hangilerini

tercih ettiklerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu, aynı zamanda çalışmanın kısıtını da oluşturmaktadır. Çünkü

sektörel rekabet stratejileriyle ilgili teoriler Porter’ın yaklaşımlarıyla sınırlı değildir.

Çalışmada 2011 genel seçimleri sonucunda TBMM’ne girmiş olan siyasi partilerin (Adalet ve Kalkınma

Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi) seçim beyannameleri, sosyal bilimlerde

sıklıkla kullanılan nitel araştırma tekniklerinden, içerik analizi yöntemine göre analiz edilmiştir.

Yapılan içerik analizi sonucunda, siyasi partilerin Türk turizm endüstrisinin gelişimine yönelik olarak, ürün

farklılaştırma ve odaklanma stratejilerini ön plana çıkardıkları, maliyet liderliği kavramına ise vurgu

yapmadıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Siyasi partiler, Turizmde rekabet, Rekabet stratejileri, 2011 genel seçim beyannamesi

Giriş

Türk turizm endüstrisinde, turizmin geliştirilmesi yönündeki çalışmalar, Cumhuriyetin kuruluş yıllarına

kadar götürülebilir. Ancak bu alandaki radikal adımlar 16.3.1982 tarihinde yürürlüğe giren 2634 sayılı

Turizmi Teşvik Kanunu ile atılmıştır. Bu tarihten sonra gerek konaklama tesislerinin uzun vadeli finansmanı

ve gerekse kamuya ait arazilerin (49 yıllığına) özel sektöre tahsisi Türk turizmi açısından bir dönüm noktası

olarak kabul edilebilir.

Bu sıçramada en büyük rol kuşkusuz o tarihteki iktidar partisine aittir. Zamanın başbakanı merhum Turgut

Özal, gelişmekte olan bir ülke için turizmin önemli bir döviz kaynağı olabileceğini ön görmüştür. Bugün

gelinen noktada Türkiye hem elde edilen gelir açısından hem de ziyaretçi açısından dünyada ilk on ülke

arasına girmiştir.

Demokratik ülkelerde, seçimlerle iktidara gelen siyasi partilerin seçim sürecindeki siyasi vaatleri,

seçilebilmeleri açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle tüm siyasi partiler, seçim çalışmalarına başlamadan

önce, ülkenin sosyo-ekonomik durumunu da göz önüne alarak seçim beyannameleri hazırlarlar. Bu seçim

beyannamelerinin içinde hemen hemen ülkeyle ilgili tüm konular önem sırasına göre yer alır. Turizm sektörü

de siyasi partilerin seçim beyannameleri içinde yer alan konulardan birisidir.
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Siyasi partiler, seçim beyannamelerini hazırlarken ilgili sektörlere yönelik çözüm önerilerini de ortaya

koymak durumundadırlar. Bu çalışmada 2011 genel seçimlerinde TBMM’ne girme başarısı gösteren üç

siyasi partinin seçim beyannamelerinde turizm sektörüne yönelik yaklaşımları ve sektörün daha da

geliştirilmesi yönündeki stratejileri inceleme konusu yapılmıştır.

Siyasi Partiler

Siyaset kelimesi Arapçadan Türkçeye geçen bir kelime olup Arapçada “siyasa” şeklinde kullanılmaktadır.

Siyasa kelimesi, yönetmek, eğitmek, yetiştirmek anlamına gelmekte ve etimolojik olarak İbranice Kitab–ı

Mukaddesteki at anlamına gelen “sus” kelimesine bağlanmaktadır. Orijinal olarak bu kelime Bedevi

toplumlarda hayvanların, özellikle de atların ve develerin, terbiye edilmesi ve yetiştirilmesi için kullanılmış

olup, atları tımar eden, yetiştiren ve bakan kişiye de seyis adı verilmiştir.

Davut’a göre siyaset, birine bakmak, yetiştirmek, terbiye etmek, yönetmek anlamı kazanan siyaset kelimesi

daha sonra şehirlerin ve insanların yönetimde ve bu alandaki ilişkilerde kullanılmıştır. Şehirlerin ve

insanların yönetimi anlamında kullanıldığında siyaset, onların refahını artırmak için belirli bir yöntemle

onları yönetmenin sanatını ifade etmektedir (Davut, 2008, s.29).

Siyasi parti veya siyasal partileri, Kapani “bir program etrafında toplanmış, siyasal iktidarı elde etmek ya da

paylaşmak amacını güden, sürekli bir örgüte sahip kuruluşlar” şeklinde tanımlamaktadır. (Kapani, 2006,

s.176). Bu cümleden hareketle siyasi partilerin en önemli özelliklerinden biri, siyasal iktidarı ele geçirme

yani iktidar olmayı amaçlamaktır.

Seçim beyannamesi ise, parti programlarıyla uyumlu olarak, seçim öncesi hazırladıkları ve genel olarak

seçim gezilerinde dile getirdikleri ve iktidara geldikleri takdirde gerçekleştirmeyi düşündükleri vaatlerdir.

Seçim beyannameleri, siyasi partilerin seçim çalışmalarına başlarken ilan ettikleri yazılı bir metin şeklinde de

tanımlanabilir. Siyasi partiler açısından seçmenle yapılmış bir anlaşma şeklinde de tanımlanabilir. Siyasi

partiler açısından bir bağlayıcılığı olmamakla birlikte, seçim öncesi verilen sözlerin iktidara gelince yerine

getirilmemesi sonraki seçimler için partinin inandırıcılığını kaybetmesine neden olacağından mutlaka

titizlikle hazırlanmalıdır.

Teorik Arka Plan

Ülkelerin rekabetçiliğiyle ilgili çalışmalar iktisat okulları ve stratejik yönetim açısından ele alınarak

incelenebilir. İktisat okulları açısından, Merkantilist Yaklaşım, Mutlak Üstünlükler Teorisi, Karşılaştırmalı

Üstünlükler Teorisi, Faktör Donanım Teorisi, Ürün Yaşam Aşaması Yaklaşımları gibi teorilerle izah

edilmeye çalışılmıştır.

Bu çalışmada giriş bölümünde de belirtildiği üzere, siyasi partilerin turizmde rekabetçilik yaklaşımı Porter’ın

üç genel stratejisi açısından değerlendirileceğinden, iktisat okulları açısından öne sürülen rekabet teorilerinin

detayına girilmeyecektir.

Uluslar arası rekabet üstünlüğü, bir ülkenin sahip olduğu verimli kaynak, iş süreçleri ve yönetim

politikalarının kendisine kazandırdığı yetenekleri kullanarak yaptığı herhangi bir ekonomik faaliyeti, diğer

ülkelerden daha verimli ve etkili olarak gerçekleşmesini ifade eder (Ülgen ve Mirze, 2010, s. 311).

Rekabet yaklaşımları konusunda Harvard Üniversitesi profesörlerinden Michael E. Porter’ın 1980’de

Rekabet Stratejisi (Competitive Strategy) ve 1985’de Rekabet Avantajı (Competitive Advantage) adlı

çalışmaları ve Harvard Business Review (1990, s. 73-91)’de Ulusların Rekabet Avantajı (The Competitive

Advantage of Nations) makalesi (daha sonra genişletilerek kitap olarak yayınlanmıştır) rekabet stratejileri

konusunda oldukça etkili ve kullanım alanı bulan çalışmalardır (Barca, 2009) Porter, Ulusların Rekabet

Avantajı adlı makalesinde, ülkeler arası bir rekabetten ziyade ülkelerin endüstrileri arasında bir rekabetten

bahsedilebileceğini ifade etmekte ve bu yaklaşımını 11 gelişmiş ülkede sektörlerin analizinde kullandığı

Elmas Modeli ile (Diamond Model) açıklamaktadır(Porter, 1990b).

Bu çalışmada ülke bazında turizm sektörünün rekabet seviyesini artırabilmesi için siyasi partilerin görüşleri

değerlendirileceğinden, sektörel düzeydeki rekabet stratejileri üzerinde kısaca durulacaktır. Porter’e göre

piyasada mevcut firmalar arasındaki rekabeti etkileyen başlıca beş güç yada da faktör bulunmaktadır. (Şekil

1)
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Şekil 1: Endüstriyel Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler

Potansiyel Giriş Tehdidi

TedarikçilerinMevcut Firmalar

Pazarlık Gücü

Alıcıların Pazarlık

Arasındaki

Rekabet

Gücü

İkame Malların Tehdidi

Kaynak:Porter, 1990a:35

Beş rekabet gücü, -pazara giriş, ikame ürün riski, alıcıların pazarlık güçleri, tedarikçilerin pazarlık güçleri ve

mevcut rakipler arasındaki rekabet- bir sektördeki rekabetin, mevcut oyuncuların çok ötesine geçtiği

gerçeğini yansıtır. Müşterilerin, tedarikçilerin, ikame firmaların ve sektöre yeni girecek olanların tümü,

sektördeki firmalar için birer ‘rakip’tir ve özel koşullara bağlı olarak, az ya da çok öne çıkabilirler. Bu beş

temel güç; sektördeki rekabetin durumunu, bu güçlerin toplamı ise, sektördeki nihai karı ve rekabetin

yoğunluğunu belirler. Bu güçler yüksek getirilerin söz konusu olduğu sektörlerde daha zayıf, getirinin

azaldığı sektörlerde ise, daha yoğundur. Rekabet stratejisinin temel hedefi, firmanın bu güçlere karşı

kendisini en iyi bir biçimde savunabileceği veya bunları kendi yararına etkileyebileceği bir konum bulmaktır.

Rekabet yoğunluğunun en fazla olduğu nokta, girişin serbest olduğu, mevcut firmaların tedarikçiler ve

müşteriler karşısında pazarlık gücüne sahip olmadıkları, birbirine benzer çok sayıda firma ve ürünün olduğu,

yani tam rekabetin söz konusu olduğu sektörlerdir (Aktan ve Vural, 2004, s. 99).

Porter, yukarıda belirtilen beş rekabet gücüyle başa çıkabilmek ve onları devre dışı bırakmak için firmaların

izleyebileceği üç genel strateji önermektedir (Porter, 2000, s. 44):

 Toplam maliyet liderliği

 Farklılaştırma ve

 Odaklanma

Toplam Maliyet Liderliği Stratejisi: Verimli ölçekte faal tesislerin kurulmasını, deneyimlerden güçlü

maliyet düşüşlerinin elde edilmesini, sıkı maliyet ve genel giderler kontrolünü, küçük müşteri hesaplarından

kaçınılmasını ve ar-ge, servis, reklamlar, v.b. gibi alanlarda maliyetlerin en aza indirilmesini gerektirir (Yip,

1984,s. 18). Stratejinin temelini, kalite, hizmet ve diğer alanlar ihmal edilmeden rakiplere kıyasla daha düşük

bir maliyete sahip olmak oluşturur. Turizm endüstrisinde, büyük ölçekli tesislerin uyguladığı her şey dahil

sistemi bu stratejiyi uygulama imkanı tanımaktadır. Öyle ki, Akdeniz havzasındaki rakip ülkelere karşı Türk

turizm endüstrisinin en büyük rekabet avantajı toplam maliyet avantajı stratejisidir, denilebilir.

Farklılaştırma Stratejisi: Pazara benzersiz (eşsiz) bir ürün ya da hizmet sunma kabiliyetidir. Firmanın

pazara sunduğu ürün veya hizmeti farklılaştırarak tüm sektörde rakiplerinin sunduğu ürün, teknoloji, imaj

veya hizmetlere kıyasla benzersiz bir ürün veya hizmet sunması halinde firma daha avantajlı bir konuma

gelecektir. Farklılaştırma; tasarım veya marka ismi, satıcı ağı, teknoloji, özgün özellikler veya diğer yollarla

gerçekleştirilebilir. Firmalar, maliyetleri göz ardı etmeksizin ürün ve hizmetlerini farklılaştırarak avantaj elde

edebilirler (Waldman ve Jensen, 1998, s. 304). Turizmde farklılaşma, deniz, kum güneş üçlemesinin dışına

çıkmayı ifade eder. Golf turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi, kırsal turizm, eko turizm gibi kavramlar

turizmde farklılaşmayı ifade eder.

Odaklanma Stratejisi: Bir hedef üzerinde odaklanarak tüm stratejilerin bu hedef doğrultusunda

şekillendirilmesidir. Bir alanda odaklanma beraberinde uzmanlaşmayı getirecek ve rakiplere göre firmayı

daha avantajlı bir konuma ulaştıracaktır (Aktan ve Vural, 2004, s. 110). Bu strateji farklılaşma stratejine

benzemekle birlikte, bir yönüyle ondan ayrışmaktadır. Yukarıda verilen sağlık turizmi örneğini ele alırsak,

sağlık turizmin alt dallarından birine odaklanmak ve tüm pazarlama çalışmalarını buna göre yapmak

odaklanmayı ifade eder. Ülkemizde Dünya Göz Hastanesi Avrupa’daki sağlık sigorta şirketleriyle yapmış

olduğu anlaşma ile, sigorta kapsamında yer alan hastaların göz sağlığı ile ilgili operasyonlarını her şey dahil

sistemiyle Türkiye’de yapması belirli bir alana odaklanmayı ifade eder.
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Yöntem

Bu çalışmada, sosyal bilimlerde önemli bir kullanım alanı olan nitel araştırma tekniklerinden biri olan içerik

analizinden yararlanılmıştır. İçerik analizi, dokümanların, mülakat dökümlerinin ya da kayıtlarının

karakterize edilmesi ve karşılaştırılması için kullanılan bir tekniktir (Altunışık vd., 2010, s. 322). İçerik

analizinde, kelimeler, cümleler, paragraflar ve temalar inceleme konusu yapılabilir.

AK Parti Seçim Beyannamesinde Turizm

AK Parti, Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıl dönümüne atfen 2023 yılı vizyonu olarak; “turizm sektörünün

sürdürülebilir turizm yaklaşımı çerçevesinde istihdamın artırılmasında ve bölgesel gelişmede öncü bir sektör

olması, dünya ölçeğinde “kitle” turizminin yanı sıra “bireysel” turizmde de önemli cazibe merkezlerinden

biri haline gelmesi” şeklinde belirtmektedir. Ayrıca turizm sektörü açısından yapılacaklar ise 2023 hedefi

olarak aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

• 2023 yılında 50 milyon turist ve 50 milyar dolarlık turizm geliri hedeflenmektedir,

• Mevcut yatak kapasitesi 1,5 milyona ve 25 olan marina sayısı da 65’e çıkarılacaktır,

• Turizmde yüksek gelir grubuna hitap eden ürünler (sağlık, din, kongre, fuar, kültür, golf,

termal vb.) öne çıkarılarak, alternatif turizm türlerinden elde edilen gelirin artırılması

sağlanacaktır.

• Varış noktası yönetimine ağırlık verilerek golf, kış, dağ, termal, yat, kongre turizm ve eko

turizm kentleri oluşturulacaktır.

• Türkiye’nin Avrupa’da birinci varış noktası olması sağlanacaktır.

• Türkiye; fiyat, hizmet kalitesi ve jeotermal kaynaklar açısından sahip olduğu rekabet üstünlüğü

ile 2023 yılında sağlık turizminde merkez ülke konumuna gelecektir.

• Uygun olan illerimizin kültür kentleri olarak markalaşmaları, bu kentlerimizin aynı zamanda

birer turizm kenti haline dönüşmesi sağlanacaktır.

• Doğal ve kültürel zenginlikleri ile önemli turizm potansiyeline sahip alanların, alternatif turizm

türleri ile birlikte geliştirilerek, Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim

Bölgesi ilan edilmesine yönelik çalışmalar devam edecektir.

• Turizmin ülke düzeyinde ve mevsimlere yaygınlaşmasını sağlamak için planlama, alt yapı ve

tanıtım çalışmalarına özel önem verilecektir.

• Kamu ve özel kesimde çalışanlara ucuz tatil temin etmek amacıyla memur ve işçi

sendikalarıyla ortaklaşa kampanyalar düzenlenecektir.

• Bunlara ilave olarak, turizm bölgelerindeki alt yapı yatırımlarının devam ettirileceği, yol, su

kanalizasyon vb. gibi çalışmalara devem edileceği belirtilmektedir.

CHP Seçim Beyannamesinde Turizm

Cumhuriyet Halk Partisinin, turizmle ilgili ayrıntılı bir seçim beyannamesi hazırladığı görülmektedir, CHP

2011
seçim beyannamesinde turizmle ilgili olarak, “Çağdaş Turizm Politikası, Dağlardan Denizlere Turizm,

Sektörle El Ele Eğitim ve İç Turizme Destek” başlıklarıyla turizm konusunu işlemiştir.

Çağdaş Turizm Politikası

• Ucuz fiyatlandırma politikasına esir olmadan, özgün turizm ürünlerini markalaştırarak sektörün

dış rekabet gücünü yükselteceğiz.

• Dört mevsime ve ülkenin tüm potansiyel bölgelerine dağılan, sürdürülebilir bir turizm sektörü

yaratacağız.

• Turizmde çevre duyarlılığını, doğal ve kültürel değerlerimizin korunmasını, kaynakların en

etkin kullanımını ön plana çıkaracağız.

• Turizm arzının tüm ülkeye dengeli biçimde yayılması için gelişmekte olan turizm

bölgelerimizde yapılacak yatırımlara teşvik vereceğiz.

• Yurt dışından daha çok turist gelmesi için yerli tur operatörlerini doğrudan destekleyeceğiz.

• Seyahat acentelerinin çalışma yasasını yeniden düzenleyeceğiz.

• Seyahat acenteleri denetim yetkisini TÜRSAB’a vereceğiz.

• Umre ve hac hizmetlerini, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gözetiminde, yalnızca seyahat

acenteleri ile yürüteceğiz.

• Turizm belgelerinin koşullarını, bakanlık ve sektör örgütleriyle birlikte oluşturacağız. Bütün

işletmelerin standart bir belgeye sahip olmalarını sağlayacağız.
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• Turizm Altyapı Birlikleri’ni, işleyişindeki aksaklıklar sebebiyle kaldıracağız.

• Yönetiminde sektör örgütlerinin ağırlıklı olacağı yeni bir eşgüdüm birimi oluşturacağız.

Dağlardan Denizlere Turizm

• Her bölgenin kendine özgü turizm potansiyelini öne çıkaracak altyapı ve kredi desteğini

sağlayacağız.

• Kış turizmi potansiyelini artıracak altyapı ve tesisleri kuracağız.

• Festival ve fuarları ülke turizminin önemli unsurlarına dönüştürecek, kongre turizmine özel

destek vereceğiz.

• Termal turizme yönelik kaplıca ve hidroterapi merkezi yatırımlarına ve sağlık turizmine

yönelik tesislere teşvik vereceğiz.

• Yat ve gemi firmalarının, liman ve yanaşma yerlerinin rekabet gücünü artırmak için harç ve

vergilerde indirim yapacağız.

• Limanlarımızı turizm amacıyla da kullanılmak üzere yeniden düzenleyeceğiz.

• Turizm amaçlı yat ve gemi üretim sektörünü desteklemek için teşvik projeleri geliştireceğiz.

• İki yıl içinde tüm kıyı bölgelerimizin imar planlarını çevre duyarlılığıyla düzenleyeceğiz.

• Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinasyonunda, ülkesel ve bölgesel tanıtımı yeniden

yapılandıracağız.

• Tanıtım stratejisini turizm örgütleri, odalar ve yerel yönetimlerle birlikte oluşturacağız.

Sektörle El Ele Eğitim

• Turizm eğitiminin verimli olması için, yerel yönetimlerin, odaların ve turizm örgütlerinin

eğitime dahil olmasını sağlayacağız.

• Turizmde çeşitlendirme hedefiyle eğitim kuruluşlarımızı yeniden yapılandıracağız.

• Yüksekokul ve üniversite öğrencilerimizin bir yandan okurken bir yandan da turizm

sektöründe çalışabilmeleri için gereken düzenlemeleri yapacağız.

İç Turizme Destek

• Konaklama sektörünün işini zorlaştıran bütün yasa ve yönetmelikleri kaldıracağız.

• Ucuz enerji üretimini destekleyerek konaklama sektörünün giderlerini düşüreceğiz.

• Hizmet sektörünün belini büken yüksek KDV ve ÖTV yüküne son vereceğiz.

• Sektördeki küçük işletmeleri yönlendirici ve destekleyici teşvikler sağlayacağız.

• Çalışanların sigorta primlerinde “düşük sezon” indirimleri yapacağız.

• Bütün kamu çalışanlarına, belgeli bir işletmede tatillerini geçirme koşulu ile yılda bir kez aylık

maaşlarının yarısı kadar tatil desteği vereceğiz.

• Okullarda kademeli tatil dönemi uygulamasıyla iç turizmde istikrarlı müşteri kapasitesini

artıracağız.

• Turizm bölgelerindeki kamu kuruluşlarına ait tatil ve eğitim tesislerini sektör kuruluşlarının

işletmesine vereceğiz.

• Engelli yurttaşlarımızın sorunsuz tatil yapabilmeleri için gerekli düzenleme ve yatırımları

yapacağız.

MHP Seçim Beyannamesinde Turizm

Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçim beyannamesinde turizm, belirli alt dallara ayrılarak incelendiği

görülmektedir.

 Türk turizminin özgünlüğü korunacak

Ülkemizin doğal, tarihi, kültürel ve diğer zenginlikleri; çevreye duyarlı, tarihe saygılı, özgünlüğünü

muhafaza eden ve sürdürülebilirliğini sağlayacak bir anlayışla, yüksek katma değer yaratacak şekilde

değerlendirilecektir.

 Dört mevsim turizm potansiyeli harekete geçirilecek

Ülkemizin zengin turizm potansiyelini gereğince değerlendirmek için tanıtım ve pazarlama konularına

etkinlik kazandırılarak potansiyelin dört mevsim kullanılması sağlanacaktır. Bu çerçevede, kamu, özel sektör

ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlayacak sektörün tamamını kapsayan bir

yapılanmaya gidilecektir. Ülkemizin turizmi çeşitlendirilecek, dünya turizm pazarında belli yörelerimizin

markalaşması sağlanacaktır.
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 Müşteri çeşitlendirmesine gidilecek

Geleneksel pazarların yanı sıra, yeni pazarlara açılmayı ve yeni bir Türkiye imajı oluşturmayı amaçlayan,

özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve eşgüdümü öngören uzun vadeli bir turizm

politikası uygulanacaktır. Değişen tüketici tercihleri dikkate alınarak, bugüne kadar yeterince

değerlendirilmemiş bölgelerde turizmin gelişmesi sağlanacaktır.

 Alternatif zenginliği sağlanacak

Turizme tematik zenginlik kazandırılacak ve bu çerçevede deniz turizmi, yat turizmi, tarih ve müze turizmi,

mağara turizmi, kış turizmi, dağ turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi, kongre turizmi gibi alternatif turizm

alanları geliştirilecektir. Turizm potansiyelini iyi değerlendirmek için tanıtım ve pazarlama konularına

etkinlik kazandırılarak, dünya turizm gelirleri pastasından daha fazla pay alınması sağlanacaktır.

 Sağlık turizmi yaygınlaştırılacak

“Serbest Sağlık Bölgeleri” oluşturularak, yatırım ve istihdam imkânı sağlanacak, sağlık turizmi gelirlerimiz

artırılacaktır. Bu çerçevede, özellikle turizm bölgelerindeki kamu arazi ve tesisleri bedelsiz tahsis edilecektir.

Yurt dışındaki özel sağlık kuruluşlarının bu bölgelerde kurulacak şirketlere ortaklığının desteklenmesi

suretiyle de doğrudan yabancı sermaye girişi ve talep sürekliliği sağlanacaktır.

Rekabet Stratejileri Açısından Siyasi Parti Seçim Beyannamelerinin

Genel Bir Değerlendirmesi

Üç siyasi partinin seçim beyannameleri analiz edildiğinde, sektörün rekabetçi yapısını geliştirme yönünde

farklı stratejiler öne sürmedikleri söylenebilir. Genel olarak tüm siyasi partilerin turizmde çeşitlenmeye

gidecekleri, iç turizmi canlandıracakları, altyapı yatırımlarının sürdürüleceği, sektörün hukuki yapısının daha

işlevsel hale getirileceği, turizmde sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapacakları gibi öneriler seçim

beyannamelerinde yer almaktadır.

Ak Parti’nin, 2023 vizyonu ve turizmde sürdürülebilirlik kavramını kullanması, kitle turizminin yanında

bireysel turizm açısından da ülke kaynaklarının değerlendirileceğini beyan etmesi önemlidir.

CHP seçim beyannamesi diğer iki partinin beyannamelerine göre daha detaylı hazırlanmış izlenimi

vermektedir. Çağdaş turizm politikası başlığıyla, dört mevsim turizm, her bölgenin kendine has özelliklerinin

ön plana çıkarılması, iç turizmin desteklenmesi gibi hususların ön plana çıktığı görülmektedir. Turizmden

elde edilen gelirin adil olarak paylaşılması bunun içinde turizmde çeşitlendirmeye gidilmesi hususları ön

plana çıkmaktadır.

MHP’nin seçim beyannamesinde de turizmde çeşitlendirme, dört mevsim turizm, sağlık turizminin ön plana

çıkarılması gibi hususlar öne çıkmaktadır. Üç siyasi partinin turizm sektöründe rekabet avantajı oluşturmak

için ön gördükleri stratejiler Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo1: Siyasi partilerin turizm sektörüne yönelik rekabet stratejileri

Rekabet Stratejisi AK Parti CHP MHP

Ürün Farklılaştırma √ √ √

Odaklanma √ √ √

Maliyet Liderliği

Siyasi partilerin maliyet liderliği konusuna vurgu yapmadıkları bunun yerine mevcut turizm uygulamalarına

ilave olarak, alternatif turizm türlerine yönelinmesi gerektiği belirtilmektedir. Mevcut turizm politikası daha

önce de ifade edildiği üzere maliyet liderliği stratejisinin bir uygulaması durumundadır. Özellikle Akdeniz ve

Ege Bölgesi konaklama işletmelerinin büyük çoğunluğunda her şey dahil sistemi, diğer Akdeniz ülkelerine

kısasla Türkiye konaklama işletmeleri tarafından çok daha başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Bunun temel

nedeni ise tesislerin ölçek ekonomisi avantajından yararlanmalarında yatmaktadır.

Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin geliş amaçlarına bakıldığında (Tablo 2) büyük çoğunluğunun eğlenme ve

dinlenme amaçlı olduğu görülmektedir. Siyasi partilerin üzerinde durduğu, farklılaşma ve odaklanma

stratejilerin uygulanması turizm gelirlerinin arttırılmasında önemli bir hamle olarak gözükmektedir. Ancak

bunun hayata geçirilmesi noktasında nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği ise net değildir.
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Tablo 2: Çıkış yapan ziyaretçilerin geliş nedeni

GELİŞ NEDENİ 2010 ORAN %

Gezi, Eğlence, Sportif ve kültürel faaliyetler 16 726 847 58,68

Akraba ve arkadaş ziyareti 2 761 520 9,68

Eğitimi staj (1 yıldan az) 159 959 0,56

Sağlık ve tıbbi nedenler (1 yıldan az) 115 223 0,40

Dini / hac 106 690 0,37

Alışveriş 1039 331 3,64

Transit 769 815 2,72

İş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.) 1539 647 5,40

Diğer 997 202 3,49

Beraberinde giden 4 294 618 15,06

TOPLAM 28 510 852 100

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Sonuç

Türkiye, 1980’li yıllardan sonra, bazı dönemler (deprem, global ekonomik krizler gibi) hariç, turizmde çok

hızlı bir büyüme hamlesini gerçekleştirmiştir. Bugün gelinen noktada Türkiye, Dünya Turizm Örgütü’nün

2010 yılı raporunda, ziyaretçi bazında en fazla turist çeken ülkeler sıralamasında, 27 milyon ziyaretçi ile

yedinci sırada, elde edilen gelir açısından ise, 20.8 milyar dolar ile onuncu sırada yer almaktadır. Bu,

Türkiye’nin, çok kısa olarak ifade edilebilecek bir zamanda aldığı yolu göstermesi bakımından önemlidir.

Türkiye dünya klasmanındaki yerini korumak veya daha da yükseltebilmek için, geleneksel turizmin yanında

(deniz-kum-güneş) diğer seçkin turizm türlerinde de (sağlık, golf, yat, kültür, kongre vb.) mutlak suretle daha

aktif olmak zorundadır.

Siyasi partilerin seçim beyannamelerinde turizm sektörüne yer vermeleri, turizm sektörünün ülkemiz

açısından önemini ortaya koyması bakımından önemlidir. Ancak seçim beyannameleri her sektör için

ayrıntılı bir değerlendirme yapma imkanı sağlamaz. Sadece siyasi partinin genel bir görüşünü yansıtır.

Ancak bu görüşler siyasi partiler için bir bağlayıcılık görevi görür. Bu nedenle beyannamede yer alan

ifadelerin çok dikkatli seçilmiş olması gerekmektedir.

Türkiye turizm sektöründe başta yakın rakipleri Akdeniz çanağındaki ülkeler olmak üzere, tüm dünyadaki

ülkelerle rekabet halindedir. Bu rekabetten başarıyla çıkabilmek için Porter’ın öne sürmüş olduğu maliyet

avantajı, farklılaşma ve odaklanma stratejilerinden her üçünü de sahip olduğu zengin turizm kaynaklarından

dolayı ayrı ayrı kullanma imkanına sahip bir ülkedir.

Siyasi partilerin seçim beyannamelerinde, turizm endüstrisinin daha da geliştirilmesi yönündeki stratejileri,

farklı turizm türlerinin geliştirilmesi (farklılaşma) ile belirli turist grupları üzerinde yoğunlaşma (odaklanma)

olmak üzere iki başlıkta toplanabilir. Türkiye’nin turizmde, geldiği noktada ise maliyet liderliğine bağlı bir

stratejinin olduğu ifade edilebilir. Siyasi partilerin bu konuya yeterince değinmedikleri görülmektedir.

Maliyet liderliği, ölçek ekonomilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve ürünün kaliteden taviz verilmeden

daha ucuz mal edilmesine yol açan bir uygulamadır.

Türkiye’nin sahip olduğu turizm kaynakları her üç stratejiyi de başarıyla uygulayabilmesine imkan

sağlamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biriside “sürdürülebilirlik”

kavramıdır. Eğer turizmde koruma ve kullanma dengesi gözetilirse, Türkiye’nin dünya turizm piyasasındaki

yerini daha yukarılara taşıyabilir.
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Özet

Son yıllarda yerli turistlerin, Türkiye’de turizm hareketlerine daha fazla katılmaya başladıkları

gözlenmektedir. Özellikle deniz, kum, güneş turizmine katılan yerli turistler, tatil yaptıkları yerlerde yabancı

turistlerle aynı ortamları paylaşmakta, turizm işletmecileri ve çalışanlarıyla yüz yüze gelmektedirler. Bu

durum, yerli turistlerin, yabancı turistlere, turizm işletmecilerine ve çalışanlarına yönelik bir algı

geliştirmelerine vesile olmaktadır. Yapılan literatür taramasında, yerli halk – yabancı turist etkileşiminin

araştırıldığı belirlenmiş, ancak yerli turistlerin yabancı turistlere, turizm işletmecilerine ve çalışanlarına bakış

açılarını anlamaya yönelik bir araştırmaya rastlanamamıştır. Bu nedenle keşifsel türde tasarlanan

araştırmanın amacı, yerli turistlerin yabancı turistlere, turizm işletmecilerine ve çalışanlarına bakış açılarını

tespit etmek olarak belirlenmiştir. Bu amaçla Didim’de faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otelde, her şey dahil

sistemde, İngiliz turistlerle birlikte tatil yapan, 50 yerli turist ile, 2011 yılı Ağustos ayında, yarı

yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi sonucunda, araştırmaya katılan yerli turistlerin,

İngiliz turistlerden en fazla rahatsızlık duydukları konuların; aşırı alkol tüketimleri, aşırı gürültü yaparak

çevreye rahatsızlık vermeleri ve açık giyinmeleri olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, İngiliz turistlerin,

“lütfen”, “teşekkür ederim”, “özür dilerim” gibi sözcükleri sıklıkla kullanmaları, kibar/nazik olmaları,

bakışlarıyla etraflarındaki insanları taciz etmemeleri, araştırmaya katılan yerli turistler tarafından takdir gören

davranışların başındadır. Araştırmaya katılan yerli turistler, yabancı turistlerden daha yüksek ücret

ödemekten, turizm işletmecileri ve çalışanlarının yabancı (İngiliz) turistlere her konuda öncelik

tanımalarından ve kendi ülkelerinde ikinci sınıf turist gibi muamele görmekten hoşnut olmadıklarını

belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Yerli turist, İngiliz turist, turizm işletmecileri, turizm çalışanları.

Giriş

Turizm hareketleriyle, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan ve değişik kültürel özelliklere sahip olan birçok

insan bir araya gelme şansı bulabilmektedir. Farklı ülkelerden tatil yapmak üzere tercih ettikleri konaklama

işletmelerinde bir araya gelen turistler, birbirlerini tanıma, gözlemleme, analiz etme ve birbirleri hakkında

fikir edinme şansına da sahip olabilmektedir. Edinilen fikirler, olumlu olabileceği gibi olumsuz da

olabilmektedir. Türkiye’de, iç turizm hareketlerinin bir parçası olarak bireylerin tatile çıkma alışkanlığı

edinmeye başlamaları, yerli turistlerin, yabancı turistlerle birlikte daha çok vakit geçirmelerine olanak

sağlamaktadır. Bu durum, yerli turistlere, yabancı turistlere yönelik bir bakış açısı geliştirme fırsatıyla

birlikte, turizm işletmecileri ve çalışanlarının, yerli ve yabancı turistlere yönelik tutum ve davranışlarını

karşılaştırma imkanı da vermektedir. Bu çerçevede, alanyazında doğrudan ve/veya dolaylı sınırlı araştırmaya

rastlanan yerli turist – yabancı turist ve yerli turist – turizm işletmecileri ve çalışanları algısı kapsamında yerli

turistlerin yabancı turistlere, turizm işletmecilerine ve çalışanlarına bakış açılarını tespit etmek üzere bir

araştırma gerçekleştirilmiştir.

Araştırma ile ülkemizde turizm hareketlerine katılan yerli turistlerin, yabancı turistlere, turizm işletmecilerine

ve çalışanlarına yönelik bakış açıları anlaşılmaya çalışılmıştır. Yerli ve yabancı turistler arasında yaşanan

kültürel etkileşimin, bakış açısı farklılıklarının, yaşam tarzlarının incelenmesi, geçirmekte olduğumuz

kültürel değişim ve uyum sürecinin anlaşılmaya çalışılması açısından önemli sonuçlara işaret edebilecektir.

Yerli turistlerin, turizm işletmecileri ve çalışanlarına bakış açıları hakkında fikir sahibi olmak, sayıları her
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geçen gün artan yerli turistlere karşı turizm işletmecileri ve çalışanları tarafından takınılacak tavırların ne

yönde olması gerektiğine dair yol gösterici olabilecektir. Ayrıca, konu ile ilgili alanyazına da katkı

potansiyeli bulunmaktadır.

Literatür Taraması

Turizm hareketleri farklı kültürlere mensup bireylerin, kültürel özelliklerini diğer bireylere tanıtma olanağı

sağlamaktadır. Çeşitli görsel ve basılı iletişim araçları aracılığıyla bireylerin farklı kültürlere duydukları

merak artmakta, dolayısıyla turizm hareketlerine katılma isteği tetiklenmektedir. Turizm, dünyanın farklı

yerlerinde yaşayan milyonlarca bireyin farklı kültürleri birebir tanımasına olanak sağlamaktadır. Aynı

zamanda yerel kültürlere de kendilerini ifade etme şansı sunmaktadır (Avcıkurt, 2009: 14). Bu bağlamda

bireyler arasındaki kültürel alış-verişin, etkileşimin ya da çatışmanın incelenmesi önem arz etmektedir.

Turist ziyaretlerinin artmasıyla birlikte, turizmin yoğun olduğu bölgelerde sosyo-kültürel yapıda olumlu ve

olumsuz değişiklikler meydana gelebilmektedir. Turistler, ziyaret ettikleri ülkelerde; yaşam tarzı, giyim tarzı,

inanç, değer, dil ve kültür üzerinde yaşanan değişimlerde uzun vadede etkili olmaktadırlar (Doğan, 2004:

131).

Turizm kapsamında kültürel etkileşim konusunda, genellikle yerel halk ve turistler üzerine yoğunlaşan

çalışmalar dikkat çekmektedir. Ülkemizde de birçok araştırmacı, yaptıkları çalışmalarla bu noktaya dikkat

çekmeye çalışmışlardır. Gürkan (1996), yaptığı araştırmada turizmin sosyal yapı üzerindeki etkilerini

incelemiş ve bir ülkeyi ziyaret eden turist davranışlarının ve yerel halk ile kurdukları ilişkilerin o ülkenin

yerli halkının yaşam tarzlarını ve tutumlarını etkilediğini belirtmiştir. Tayfun (2002), turistik bir bölge olan

Ürgüp ile turistik olmayan Acıgöl bölgesini ele alarak yaptığı çalışmada iki bölge arasında yerel halkın

turizme ve turiste bakış açısında önemli farklılıklar olduğunu bulgulamıştır. Berber (2003) sosyal değişme

aracı olarak turizmi ve etkilerini incelediği makalesinde turizm sebebiyle ortaya çıkan toplumsal farklılaşma

ve kültürel değişimden bahsetmiştir. Çalışkan ve Tütüncü (2008), turizmin yerel halk üzerindeki etkilerini

Kuşadası örneği üzerinden ele almış ve turizmin Kuşadası’ndaki yaşamı olumsuz etkilemediğini

bulgulamıştır. Ancak bu sonucun, turizmin tek gelir kaynağı olmasından dolayı kötülenmek istenmemesiyle

ilintili olabileceği ve turizmden gelir elde etmeyen yöre sakinleri ile yapılacak başka bir çalışmanın sonuçları

ile karşılaştırılmasının doğru olacağı önerilmiştir. Takano (2008), yaptığı yüksek lisans tez çalışmasını yerli

halk yabancı turist etkileşimini Beypazarı örneği üzerinden yürütmüş ve turizmin gelişmesiyle ekonomik

kazanç sağlayan yerel halkın, yerel kültüre sahip çıkma eğiliminde olduğunu ve turistlerin yaşam ve giyim

tarzlarını eleştirdiklerini belirtmiştir.

Turist – yerel halk etkileşimi üzerine yapılan çalışma örnekleri daha da artırılabilir. Ancak bu çalışma ile

dikkat çekilmek istenen nokta, yerli turistlerin yabancı turistlere bakış açısıdır. Literatürde bu konuda bir

açıklık olduğu araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Bu durum, Avcıkurt (2009: 72) tarafından şu şekilde dile

getirilmiştir.

…Turist-yerel halk arasındaki ilişkilerin boyutları incelenirken, turistlerin kendi aralarındaki ilişkilerin boyutlarının da

sosyolojik açıdan incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Yapılan çalışmalar daha çok turistlerin yerel halkın çeşitli

katmanları ile olan ilişkileri ve etkileşimleri üzerinde yoğunlaşırken,, turistlerin diğer turistlerle olan ilişki ve

etkileşimleri ile turistik yerlerde öteki turistleri nasıl gördükleri ile ilgili araştırmaların çok az sayıda olduğu

görülmektedir. Bu yönde yapılan ve yapılacak çalışmalar, özellikle farklı kültüre mensup, farklı tercih ve beklentileri

olan turist gruplarına, geldikleri turistik yerlerde ve işletmelerde daha iyi hizmet sunulabilmesi için gerekli

görülmektedir…

Türkiye’de yerli turist pazarının gelişmesiyle birlikte yabancılarla yerlilerin tatil beldelerinde, konaklama

işletmelerinde, sahillerde, restoranlarda, barlarda vb. alanlarda daha çok bir araya geldiği söylenebilir. Bu

birlikteliğe yerli turistlerin bakış açılarının tespit edilmesi, Avcıkurt’un (2009: 72) da belirttiği gibi önemli

bir katkıdır.

Yöntem

Araştırmanın amacı, yerli turistlerin yabancı turistlere, turizm işletmecilerine ve çalışanlarına bakış açılarının

tespit edilmesidir. Konuyla ilgili, çoğu dolaylı, sınırlı çalışmaya rastlanıldığı için, araştırma keşifsel türde

tasarlanmıştır. Bu amaçla, yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmış ve aşağıdaki araştırma

sorularının yanıtları aranmıştır.
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1. Yabancı turistlerle (İngilizlerle) bir arada olduğunuz ortamlarda, onların sizi rahatsız eden yönleri

nelerdir?

2. Yabancı turistlerle (İngilizlerle) bir arada olduğunuz ortamlarda, onların hoşunuza giden yönleri

nelerdir?

3. Tatil programınızı yaparken, yabancı turistlerin yoğun olduğu yerlere gitmeyi veya gitmemeyi tercih

etme nedenleriniz nelerdir?

4. Turizm işletmecilerinin ve çalışanlarının yabancı turistlerle (İngilizlerle) yerli turistler arasında

hangi konularda ayrım yaptığını düşünüyorsunuz? Neden?

Görüşmeler, 2011 yılı Ağustos ayında, Didim’de faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otelde tatil yapan, 50 yerli

turist ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden 50 yerli turistten 21 kişi, ses kaydı alınmasını

kabul etmiş, geri kalan 29 kişinin cevapları ise araştırmacılar tarafından ayrıntılı bir şekilde not edilmiştir.

Yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla, 50 yerli turiste yöneltilen sorulara alınan cevaplar, araştırmacılar

tarafından bilgisayar ortamına aktarılmış, düzenlenmiş ve içerik analizine tabi tutulmuştur.

Araştırmaya katılan 50 yerli turistin demografik ve tripografik özellikleri, içerik analizlerinin özetlendiği

tablolarda gösterilmiştir. Bunun nedeni, tüm bulgulara aynı tablo üzerinde ulaşabilme kolaylığı

sağlanmasıdır. Tablolarda, araştırmaya katılan 50 yerli turistin vermiş oldukları cevaplar, cinsiyete göre

kadın – erkek, cinsiyet grupları içerisinde de yaşa göre artan bir sıralama ile sunulmuştur. Ayrıca, içerik

analizinde tespit edilen hususlar ise, sıklık düzeyine göre sağa doğru sıralanmıştır.

Bulgular

Araştırmaya katılmayı kabul eden 50 kişiden; 25’i kadın, 25’i erkektir. 27 kişi evli, 23 kişi ise bekardır.

Katılımcıların 17’si 20 – 30 yaş, 18’i 31 – 40 yaş, 5’i 41 – 50 yaş ve 10’u 51 – 60 yaş aralığındadır. 1 kişi

ilkokul, 12 kişi lise ve 37 kişi üniversite mezunudur. 20 katılımcı tatile arkadaşları ile, 30 katılımcı ise

ailesiyle gelmiştir. Katılımcılardan 49 kişi daha önce herhangi bir otelde tatil yapma deneyimine sahipken,

sadece 1 kişi böyle bir deneyimi ilk defa yaşamaktadır.

Tablo 1, araştırmaya katılan yerli turistlerin rahatsızlık duyduğu İngiliz turist davranışlarını göstermektedir.

Araştırmaya katılan yerli turistlerin en çok rahatsızlık duyduğu İngiliz turist davranışının “aşırı alkol

tüketimi” olduğu görülmektedir. Bu davranışı “aşırı gürültü yapmaları”, “açık giyinmeleri”, “alkol tüketimi

sonrası rahatsız edici hareketleri”, “aşırı rahat tavırları” izlemektedir. “Türk kültürüne aykırı davranışları”,

“cinsel yakınlaşmaları”, “üstsüz güneşlenmeleri”, “toplum kurallarına uymamaları”, “yaşı büyük kadınların

Türk erkekleriyle ilişkileri”, “abartılı eğlence anlayışları” gibi konular da yerli turistler tarafından rahatsızlık

duyulan alt başlıklar arasındadır. En düşük frekansı ise “aşırı yemek tüketmeleri/israf etmeleri” ve

“çocuklarını çok özgür bırakmaları” almıştır.
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Tablo 1:
Araştırmaya Katılan Yerli Turistlerin Rahatsızlık Duyduğu İngiliz Turist Davranışları

Araştırmaya katılan yerli turistlerin, rahatsızlık duyduğu İngiliz turist davranışlarının yanında, takdir

ettikleri konular
da

bulunmaktadır Tablo
2,

araştırmaya katılan yerli turistlerin hoşuna giden İngiliz turist

davranışlarını göstermektedir. İngiliz turistlerin; “Lütfen/teşekkür ederim/özür dilerim gibi sözcükleri sıklıkla

kullanmaları”, “kibar/nazik olmaları”, “bakışlarıyla taciz etmemeleri”, “etraflarıyla ilgilenmemeleri” ve

“rahat olmaları” takdir edilen davranışların başında gelmektedir. Ayrıca “saygılı olmaları”, “bakımlı

olmaları”, “temiz olmaları” da dikkat çeken davranışlar arasındadır. En düşük frekansı ise “tanımasalar bile

selam vermeleri” almıştır.
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Tablo 2:
Araştırmaya Katılan Yerli Turistlerin Hoşuna Giden İngiliz Turist Davranışları

Araştırmacılar tarafından, görüşülen 50 yerli turiste yöneltilen, “Tatil programınızı yaparken, yabancı

turistlerin yoğun olduğu yerlere gitmeyi veya gitmemeyi tercih etme nedenleriniz nelerdir?” şeklindeki

üçüncü araştırma sorusuna,
32

görüşmeci “evet, yabancıların yoğun olduğu yerlere gitmeyi tercih ediyorum”,

kalan 18 görüşmeci
ise

“hayır, yabancıların yoğun olduğu yerlere gitmeyi tercih etmiyorum” şeklinde cevap

vermiştir. Yabancıların yoğun olduğu yerlere gitmeyi tercih eden yerli turistlerin, tercih sebeplerinin başında,

yabancı turistlerle tatil yaparken rahat etmeleri ve yabancıların etraflarıyla ilgilenmemeleri gelmektedir.

Yabancıların yoğun olduğu yerlere gitmeyi tercih etmeyen görüşmeciler ise kültürel farklılıklara dikkat

çekmişlerdir. Bununla birlikte, yabancıların olmadığı bir tatil beldesi bulmanın neredeyse imkansız olduğuna

ve onlarla bir arada tatil yapmak durumunda kaldıklarına da değinmişlerdir. Görüşmeciler, tatil tercihlerini
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yaparlarken, seçenekler arasından özellikle ucuz olanı tercih ettiklerini ve
daha

önce gitmedikleri yerleri

seçtiklerini de belirtmişlerdir.

Tablo
3,

araştırmaya katılan yerli turistlerin turizm işletmecilerinden ve çalışanlarından duydukları

rahatsızlıkları ortaya koymaktadır. Araştırmaya katılan
50

yerli turist öncelikle “yabancı turistlerin yerli

turistlerden daha
düşük

ücret ödemesi” konusuna dikkat çekmişlerdir. Turizm işletmecileri ve çalışanlarının

“yabancı turistlere her konuda öncelik tanıması” hususunda ciddi rahatsızlıkları olan yerli turistler “kendi

ülkemde ikinci sınıf turistmiş gibi hissettirmeleri” alt başlığını sıkça dile getirmişlerdir. “Yabancı turistlerle

daha fazla ilgilenilmesi”, “yabancı turistlerin rahatsız edici tavırları için uyarılmamaları”, “yabancı turistler

varken yerli turistin önemsenmemesi” ve “yabancı turistlere yaranma çabaları” yine görüşmeciler tarafından

sıklıkla dile getirilen konulardan olmuştur. “Otelde, restoranda, gece kulüplerinde sürekli yabancı dilde

müzik çalınması”, “yabancı turistlere daha iyi hizmet edilmesi”, “genç-kadın yabancı turistlere erkek turizm

çalışanlarının yakınlaşma çabaları”, “yabancı turistlere daha fazla saygı gösterilmesi” konuları da dikkat

çekerken, en düşük frekansı; “menülerin, fiyat listelerinin, dükkan isimlerinin İngilizce olması”, “otel

animasyonlarının yabancılara yönelik olması” ve “günlük turlarda rehberlerin İngilizce konuşması”

kategorileri almıştır.

 

Tablo
3:

Araştırmaya Katılan
Yerli Turistlerin Turizm İşletmecilerinden ve Çalışanlarından Duydukları Rahatsızlıklar
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Tartışma

İngiliz turistlerle bir arada tatil yapan ve araştırmaya katılan 50 yerli turistin, rahatsız olduğu en dikkat çekici

konunun “aşırı alkol tüketmeleri” olduğu bulgulanmıştır. Özellikle her şey dahil sistemin tetiklediği alkol

tüketiminin günün erken saatlerinde başlayıp, gece boyunca devam ettiği, katılımcılar tarafından

belirtilmiştir. 9 numaralı görüşmeci bu durumu,

…Bir aile var, oldukça kalabalıklar, sabah kahvaltısına iniyorlar, kahvaltıdan sonra içmeye başlamaları saat 10.30’u

bulmuyor. Sahilde içmeye devam ediyorlar, öğle yemeklerini yerken zaten yanında içecek olarak alkol, keza akşam

yemeğinde… Animasyonlar falan, havuz barda oturuyorsunuz, bu insanlar hala içmeye devam ediyorlar. Kalabalık grup

oldukları için şişeyle alıyorlar. Bir de yedeği var tabii yanlarında, gece havuz bar kapanınca, yedek şişelerini koltuk

altlarına alıyorlar artık nereye gidiyorlarsa… Aldıkları içkilerin tamamını da içiyorlar, israf ettiklerini görmedim ama bu

denli içmeleri çok rahatsız edici. Evet her şey dahil kalıyoruz ama biz Türklerde en azından utanma duygusu var, üç tane

içecek alınca dördüncüyü isterken yüzümüz kızarır bizim…

cümleleriyle açıklamıştır. İngiliz turistlerin aşırı alkol tüketiminden, genç yerli turistlerin de rahatsızlık

duyduğu dikkat çekmektedir.

İngiliz turistlerin “aşırı gürültü yapmaları” en az alkol tüketimleri kadar rahatsızlık duyulan bir davranıştır.

Havuz başında, sahilde birbirleriyle şakalaşırlarken, toplu taşıma araçlarında, restoranda yemek yerlerken…

Kısacası, gün içerisinde veya gece, gürültülü davranışlarının olması yerli turistler tarafından dile getirilmiştir.

13 numaralı görüşmeci bu konuyu şu sözleriyle ifade etmiştir.

…Küçük harfle konuşmak nedir bilmiyorlar, birbirlerine basit bir olayı anlatırlarken bile, bağırarak, el kol hareketleri

yaparak, yüz ifadelerini tuhaflaştırarak konuşuyorlar. Havuza veya denize girerken özellikle gençleri, birbirlerine

bağırıyorlar, gülüşüyorlar, atlayıp zıplıyorlar. Birbirlerine seslenirken avazları çıktığı kadar bağırıyorlar, bir kere, iki

kere, üç kere, yanına gideyim de çağırayım demek yok. Bizim kültürümüzde, mahallelerde komşular birbirine “Emine

Hanım huuu” ya da sokakta çocuklar eve çıkmaya üşenir “anneee” diye evlerine bağırırlar da ayıplarız. Demek ki

yabancılarda da var bu davranışlar. Elbette tatilde insanlar eğlenirler ama dinlemeye gelenleri de düşünmek gerekli

bence…

Yerli turistler, İngiliz turistlerin açık giyinmelerinden iki anlamda rahatsızlık duymaktadırlar. Birincisi, temel

anlamda kıyafetlerinin fazlaca iddialı olmasından kaynaklanmaktadır. İkincisi ise vücutlarına dikkat

etmeksizin, yakışıp yakışmadığını düşünmeksizin açık saçık giyinmeleri olarak ifade edilmiştir. Özellikle

evli kadın görüşmeciler tarafından dile getirilmiş olan “açık giyinmeleri” konusuna değinen erkek

katılımcıların da genellikle evli olduğu görülmektedir. Aileleriyle tatil yapmaya gelen yerli turistlerin

çocuklarına yanlış örnek teşkil etmesi bakımından durumdan rahatsızlık duydukları söylenebilir. 1 numaralı

görüşmeci,

…İngilizler, sanırım yeme alışkanlıkları dolayısıyla, çünkü yemeklerde de dikkat ediyorum sürekli olarak fast-food tarzı,

yağlı yiyecekler tüketiyorlar, genellikle obezler. Çok ciddi kilo problemleri var. Buna rağmen ben, mayo giyen bir İngiliz

kadın görmedim. Hepsi bikini giyiyor. Kendileriyle barışık olabilirler, bence çirkin görünüyorlar, aşırı kilolu, selülitli,

varisli vücutlarını bu kadar rahatlıkla sergileyebilmeleri çok tuhaf. Biz kendimize yakışanı tercih ederiz ama onlarda

böyle bir sıkıntı yok. Hoş bir görüntü değil, ben bakmaktan rahatsız oluyorum…

diyerek konuyla ilgili farklı bir bakış açısı dile getirmiştir.

Gürültüden rahatsız olan yerli turistler, İngiliz turistlerin “alkol tüketimi sonrası rahatsız edici hareketleri”

olmasının da özellikle altını çizmişlerdir. Normalde ses tonlarını kontrol etme konusunda özensiz olan

İngilizlerin, sarhoş olduktan sonra bu durumu oldukça abarttıkları dile getirilmiştir. Sokaklarda şarkı

söylemeleri, otel odalarına giderlerken kahkaha atmaları, insanların uyuyor olabileceğine dikkat etmeden

gece yarılarında bağıra çağıra otel içerisinde dolaşmaları rahatsız edici tavırlar arasındadır.

…Gençler gece eğlenmeye gidiyorlar, o kadar çok içiyorlar ki, yürüyemiyorlar, sağa sola yalpalıyorlar, yanlarında güya

onları tutan arkadaşları var ama onlar da farklı bir durumda değil. Yol, sokak demeden ona buna laf atıyorlar, şarkı

söylüyorlar. Bu arada ellerinde hala içki şişeleri… Oraya buraya çıkarıp, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam

etmeleri de cebası. Alkolün etkisiyle birbirlerini ellemeleri, öpüşmeleri… Kızların durumu daha beter, onun kucağından

diğerinin kucağına, tarif edilmez görüntüler… Yani tatili sadece içelim, sarhoş olalım, kendimizi kaybedelim şeklinde

algılıyorlar. Çok ayıp…

şeklinde yorumlayan 32. görüşmeci, kendisinin de genç olduğunu, alkol kullandığını ama bu denli çığırından

çıkmış davranışlarda bulunmadığını belirtmiştir.

İngiliz turistlerin “aşırı rahat tavırları” yerli turistlerin rahatsızlık duyduğu bir başka konudur. Türk

kültüründeki “etraf ne der” düşüncesinin İngilizler için geçerli olmadığı, bu sebeple kimseyi önemsemeden,

dilediklerince hareket etmeleri dikkat çekmektedir. Ayrıca kendi ülkelerinde de aynı rahatlıkla ve

umursamazlıkla yaşayıp yaşamadıkları, yerli turistler tarafından merak edilen bir konudur. Bununla birlikte,

yerli turistlerin bazılarından, tatil tercihi yaparken, özellikle rahat oldukları için, yabancıların yoğun olduğu

bölgelere gitmeye dikkat ettikleri cevabı da alınmıştır.
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Bulgular bölümündeki “Türk kültürüne aykırı davranışları” başlığı, İngiliz turistlerin; alkol tüketimleri,

gürültü yapmaları, açık giyinmeleri, birbirleriyle olan cinsel yakınlaşmaları, üstsüz güneşlenmeleri, ikili

ilişkileri gibi birçok konuyu kapsamaktadır. Özelde bu konulara değinen yerli turistler, konuşmalarını

tamamlarken “bu davranışlar bizim kültürümüze aykırı” şeklinde yorumlar yapmışlardır.

Yerli turistlerin aslında rahatsızlık duyduğu, ancak bir çoğunun direk olarak ifade ederken utandığı bir diğer

konu ise İngiliz turistlerin “cinsel yakınlaşmaları” dır. Görüşmeciler, İngiliz turistlerin ortak alanlarda

çekinmeden öpüşmelerinden, birbirlerine rahatlıkla dokunmalarından ve daha abartıya kaçan

yakınlaşmalarından rahatsızlık duymaktadır. Özellikle 7 numaralı görüşmecinin anlattığı olay, oldukça net

bir örnek olarak verilebilir.

…Arkadaşımla birlikte jeep safariye katıldık. Bizimle birlikte aynı jeepte bir İngiliz aile vardı. Anne, baba, kızları ve

kızlarının Türk sevgilisi… Kız ve Türk çocuk en fazla 16 yaşında ya vardır ya yoktur. Çocuk bir restoranda garsonmuş,

sevgili olmuşlar. Baba önde oturuyor, arkadaşım, ben, anne ve gençler arkadayız. Çocuklar birbirleriyle öpüşüyorlar,

dokunuyorlar vs… Önce rahatsız olmadım, gençler falan dedim. Anne babada zaten hiçbir tepki yoktu. Gayet normalmiş

gibiydi. En son kız, çocuğun kucağında oturuyordu, resmen sevişiyorlardı. Bütün tur boyunca bu şekilde devam etti.

İnanılmaz rahatsız oldum, uyarmadım, sonra zaten kendime de kızdım. Aileye ayrıca kızdım. Çocuklarınızı jeep safariye

getireceğinize bir otel odası tutsaydınız demek geldi içimden. Tamam, öpüşürsün falan ama bu kadarı artık rezalet. Bu ne

rahatlık böyle…

İngiliz turistlerin “üstsüz güneşlenmeleri” özellikle evli kadın görüşmecilerin ve 40 yaş üzeri erkek

görüşmecilerin dile getirdikleri bir rahatsızlık konusudur. Özellikle ailece tatile gelen görüşmeciler, bu

durumun çocuklarına hoş örnek olmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca kadınların bir rahatsızlığı da, eşlerinin

üstsüz güneşlenen kadınlara bakmalarıdır. Bu durumun sorumluluğunu, eşlerine değil de üstsüz güneşlenen

kadınların rahatlığına yüklemeleri de dikkat çeken bir konudur.

Görüşmeciler, İngiliz turistlerin “toplum kurallarına uymamaları” konusunu vurgularken; bikinileriyle

çarşıya pazara gittiklerinden, plajdan çıktıkları gibi toplu taşıma aracına bindiklerinden, toplu taşıma

araçlarında yüksek sesle konuştuklarından, süpermarketlerde erkeklerin sadece şortla, kadınların deniz

kıyafetiyle alış-veriş yaptıklarından bahsetmişlerdir. Bu tür yerlere giderken kılık kıyafete dikkat edilmesi

konusunda uyarı levhalarının koyulmasını öneren görüşmeciler olmuştur. Türk insanının, ekmek almaya

giderken bile üzerini değiştirdiğini söyleyen görüşmeciler, İngilizlerin bunlara dikkat etmiyor oluşundan

rahatsızlık duyduklarını belirtmişlerdir.

Dikkat çekilen bir başka konu da “yaşı büyük kadınların Türk erkekleriyle ilişkileri” olmuştur. 40 yaş üzeri

İngiliz kadınların, kendilerinden oldukça küçük, genç Türk erkekleriyle sevgili olmaları, görüşmeciler

tarafından yadırganmaktadır. Cinselliğin ülkemizde rahatça yaşanamaması sebebiyle, kendilerinden oldukça

büyük İngiliz kadınlarla birlikte olan Türk erkeklerinin, diğer taraftan turistlerin parasını yemek ve yurt

dışına gidebilmek için de bu tür ilişkilere girdikleri, görüşmeciler tarafından altı çizilen noktalardandır.

İngiliz turistlerin rahatsızlık duyulan bir başka yönleri de “abartılı eğlence anlayışları” dır. Görüşmeciler,

İngilizlerin eğlence anlayışlarının, yerli turistlerden oldukça farklı olduğunu belirtmişlerdir. Oldukça aşırı

alkol kullanımıyla birlikte, daha da rahatlayan İngilizlerin karaoke yapma konusunda çok hevesli oldukları,

barlar sokağında her bir köşeden, detone bir İngilizin çığlık çığlığa şarkı söylemesinin sıklıkla rastlanan bir

durum olduğu dile getirilmiştir. Barlarda sağa sola sallanarak, kime çarptıklarını, kimin ayağına bastıklarını,

kimin üzerine bir şey döktüklerini fark etmeyecek kadar sarhoş olup, bar çıkışlarında şarkı söylemeye, dans

etmeye devam etmeleri yerli turistleri rahatsız etmektedir. Otel dışında bir restorana oturulduğunda bile,

bağıra çağıra sohbet etmelerinin veya kahkahalarla gülmelerinin, sakin bir akşam yemeği yemeyi imkansız

hale getirdiğine de, bazı görüşmeciler tarafından değinilmiştir.

Görüşmecilerden özellikle kadın yerli turistlerden bir bölümü, İngiliz turistlerin “aşırı yemek

tüketmeleri/israf etmeleri” ve “çocuklarını çok özgür bırakmaları” konusunda rahatsızlık bildirmişlerdir.

Yemek tüketimi ve israfı her şey dahil sistemin kaçınılmaz sonuçlarından biri olarak değerlendirilebilir.

Bununla birlikte Türk kültüründe, çocuk yetiştirme konusunda ailelerin kontrolcü tavırlarına karşılık,

İngilizlerin çocuklarını özgür bırakmaları bu rahatsızlığa sebebiyet vermiş olabilir. 17 numaralı görüşmeci,

konu hakkındaki düşüncelerini aşağıdaki cümlelerle dile getirmiştir.

…Aileleri kendi kafalarına göre içip, sohbet ederken, çocuklarının ne yaptıkları hiç umurlarında değil. Benim çocuğum,

her şey dahil olsun ya da olmasın günde iki bardak koladan fazlasını içemez. İngilizlerin çocuklarına bakıyorsunuz,

ellerini bardan geri çekmiyorlar. Sürekli bir şeyler içiyorlar. Çocukları konusunda tek dikkat ettikleri nokta, onlara güneş

kremi sürmek… Bunun dışında gün boyu çocuk ne yapmış, havuza nasıl atlamış, tehlikeli bir şeyler yapıyor mu, ne yiyor

ne içiyor, umurlarında bile değil…
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Araştırmaya katılan yerli turistlerin dile getirdikleri bu rahatsızlıkların yanı sıra, İngiliz turist davranışlarında

hoşlarına giden, takdir ettikleri yönler de bulunmaktadır. İngiliz turistlerin en çok takdir gören yönü

“lütfen/teşekkür ederim/özür dilerim gibi sözcükleri sıklıkla kullanmaları” dır. 25 numaralı görüşmeci,

İngilizlerin bu davranışlarından çok etkilenmiştir.

…En küçük çocuktan, en yaşlısına kadar, hepsinin dilinde lütfen, teşekkür ederim, pardon sözleri var. Ben İngilizce

bilmiyorum ama hareketlerinden anlıyorum. Bu eğitimi çocuk konuşmaya başladığı andan itibaren veriyorlar. Bardan

içecek bir şeyler alırken yanıma çok şirin bir çocuk ve annesi geldi. Küçük çocuk üç dört yaşlarında falandır. Çocuk

barmene “kola” dedi. Annesi hemen çocuğu arkasından dürttü, çocuk uyarıyı alınca “please” dedi. Barmen kolayı uzattı,

annesi tekrar dürttü, çocuk “thanks” dedi. Bu benim inanılmaz hoşuma gitti. Sonra bu davranışa dikkat etmeye başladım.

Hepsi bunu yapıyor. Yanlışlıkla size çarptıklarında, yemek sırasında fark etmeden önünüze geçtiklerinde hemen “sorry”

diyorlar. Bu kelimeler dillerinden hiç düşmüyor. Bizim bunu örnek almamız gerekli. Çocuklarımıza bu alışkanlığı

edindirmeliyiz. Ben de torunumla vakit geçirirken bunlara dikkat edeceğim…

İngiliz turistlerin “kibar/nazik olmaları” yerli turistler tarafından takdir gören bir diğer davranışlarıdır.

Nezaket sözcüklerini sıklıkla kullanıyor olmaları da bu davranış özelliklerini destekler niteliktedir. Sırasıyla

28 numaralı ve 20 görüşmeci, İngiliz turistlerin nezaketine şu sözleriyle dikkat çekmişlerdir.

…Tatile eşimle geldim, gördüğünüz gibi baya bir hamileyim. Ben çok erken uyanıyorum, denizde vakit geçirmeyi

seviyorum, dolayısıyla eşim sürekli yanımda olamıyor, tatildeyiz sonuçta. Ben erkenden kahvaltıya iniyorum. Beni

gördüklerinde mutlaka sıralarını bana veriyorlar. Tabağımı taşımama yardımcı oluyorlar. Göbeğimi okşayarak, iletişim

kurmaya çalışıyorlar. Sahile inerken epeyce merdiven var, mutlaka yardıma ihtiyacım olup olmadığını soruyorlar. Bunlar

elbette bizim kültürümüzde de var ama bir yabancıdan bu davranışları görmek hoşuma gidiyor…

…Eşim engelli. İlk defa bir otele tatile geldik. Önce çok tedirgin oldum. Bu halimizle ne işimiz var otelde diye.

Sonrasında çok mutlu oldum. İngilizler çok duyarlı insanlar. Sürekli yardımcı oluyorlar. Bizim insanımız acıyarak

bakarken, onlar moral veriyorlar. Anlamıyoruz tabi ne dediklerini ama hissediyoruz. Kapıdan çıkarken, asansöre binerken

öncelik veriyorlar. Eşimin omzuna dokunup pozitif enerji veriyorlar. Küçüğünden büyüğüne çok kibarlar…

Birçok yerli turist tarafından altı çizilen diğer konular da İngiliz turistlerin “bakışlarıyla taciz etmemeleri”,

“etraflarıyla ilgilenmemeleri” ve “rahat olmaları” dır. Bu durumdan kadın ve erkek birçok görüşmeci

memnuniyet duymaktadır. İngiliz turistlerin rahatlıkları, rahatsız olunan konular arasında olsa da, yerli

turistlerin rahatça tatil yapabilmelerine olanak tanıdığı için takdir de görmektedir. Sırasıyla 15 ve 32 numaralı

görüşmeci, aşağıdaki sözleriyle konuyu oldukça açık bir şekilde özetlemiştir.

…İnsan olarak bizden çok daha rahatlar. Türklerin daha yoğun olduğu bir yere tatile gittiğimde kıyafetime daha fazla

dikkat etmek zorunda kalıyorum, bütün gözler üzerinizde oluyor. Türk insanı kendinden ziyade etrafını izlediği için…

Onun kilosu mu var, onun üzerindeki daha mı güzel, o yakışmış mı, onun dip boyası mı gelmiş şeklinde hep insanları

analiz ediyoruz. Ama turistlerin bu tür şeylerle işi yok. Tatile gelmiş ve gayet rahat tatilini yapıyor. Seninle, benimle, ne

giydiğinle, üzerinde nasıl durduğuyla hiç kimse ilgilenmiyor. Zayıf mıyım şişman mıyım kimsenin umurunda değil. Biz

kendi kendimizi rahatsız ediyoruz ve kendimizi aslında bir yarışa sokuyoruz. Kimin üzerinde daha güzel durmuş kim

daha zayıf. Bir yere gittiğimizde hemen kendimizi mukayese etmeye başlarız. Onların bu rahat tavırları hepimize örnek

olmalı…

…Tatile kız arkadaşımla geldim. Genellikle Türk erkekleri olarak yanımızdaki kadını koruma içgüdüsüyle hareket ederiz.

Ama İngilizlerle birlikteyken buna gerek yok. Kimse sizin sevgilinizin orasına burasına bakmıyor. Bundan rahatsızlık

duyduğum zamanlarda üzerine bir şey giy derim mesela. Burada herkes kendi tatiline bakıyor. Ben de çok rahat

davranabiliyorum. Kız arkadaşımı kasmadığım için de daha huzurlu bir tatil geçiriyoruz…

İngiliz turistlerin “saygılı olmaları” konusunda, yemek sırasında düzeni bozmamaları, kimsenin önüne

geçmeye çalışmamaları, görüşmeciler tarafından sıklıkla dile getirilmiştir. Özellikle kadın görüşmeciler

tarafından “bakımlı olmaları” ve “temiz olmaları” konularının da altı çizilmiştir. İngiliz turistlerin akşam

yemeklerine inerken veya dışarıya eğlenmeye çıkarken, duşlarını aldıkları, tertemiz ve özenli bir şekilde

giyindikleri, parfümlerini sürdükleri, makyajlarını yaptıkları, sanki özel bir davete gidercesine özenli

oldukları belirtilmiştir. Bununla birlikte genellikle 40 yaş üzeri görüşmeciler “tanımasalar bile selam

vermeleri” konusundan hoşnut olduklarını belirtmişlerdir. Selamlaşma kültürünün ülkemizde giderek

unutulduğu, insanların hayat koşuşturmasına dalarak bu tür güzel özellikleri yavaş yavaş kaybettiği

vurgulanmış ve İngiliz turistlerin bu davranışları görüşmeciler tarafından takdir edilmiştir.

Tatil yaptıkları sırada İngiliz turist davranışlarını inceleme fırsatı bulan yerli turistler, aynı zamanda turizm

işletmecileri ve çalışanlarını da gözlemlemişlerdir. Turizm işletmecileri ve çalışanlarının inisiyatifi dahilinde

olmasa da en çok rahatsızlık duydukları konunun “yabancı turistlerin yerli turistlerden daha düşük fiyat

ödemesi” olduğunu belirtmişlerdir. Ülkenin turizm politikası gereği, yerli turistlerin daha yüksek fiyatlara

konaklamaları oldukça sık dile getirilmiştir. Turizmin gelişmesiyle birlikte, eskiye göre daha fazla tatil

yapma imkanı elde ettiklerini söyleyen görüşmeciler yine de yerli turist olarak yabancılardan daha ucuza tatil

yapma ayrıcalığı istemektedirler.
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Araştırmaya katılan yerli turistler, turizm işletmecileri ve çalışanlarının “yabancı turistlere her konuda

öncelik tanıması” durumundan oldukça rahatsız olduklarını belirtmişlerdir. Bu duruma 48 numaralı

görüşmeci oldukça sert bir açıklama getirmiştir. 9 numaralı görüşmeci, yine aynı konuda farklı örneklere

değinmiştir.

…Sanki biz parasız geziyormuşuz bedavaya yiyip içiyormuşuz gibi hep onlara öncelik tanıyorlar, onların parası daha

kıymetli gibi davranıp bizi adam yerine koymuyorlar…

…Garsondan bir şey mi istediniz, mesela sizden hemen sonra bir İngiliz de bir şey istedi, önce onların siparişi geliyor.

Ben kendi adıma bir öncelik istemiyorum elbette. Kim önce istediyse onun siparişini getirsinler. Bara gidiyorsunuz

içecek bir şeyler almaya, aynı anda bir İngiliz de geliyor. Barmen size hiç bakmadan önce ona soruyor. Bu sadece otelde

böyle değil ki… Halk pazarına gittim. Tezgahta kıyafetlere bakıyorum, fiyat soruyorum o sırada bir turist geliyor, sanki

ben orada yokmuşum gibi davranıyor pazarcı bile. Bunu her an yaşıyorsunuz. Çok sinir bozucu bir durum…

Genel anlamda “yabancı turistlerle daha fazla ilgilenilmesi” yerli turistlerin durumu “kendi ülkemde ikinci

sınıf turistmiş gibi hissediyorum” şeklinde yorumlamalarına sebep olmaktadır. Yabancılara daha fazla saygı

gösterilmesi, daha iyi hizmet edilmesi, öncelik tanınması, isteklerinin geri çevrilmemesi, el üstünde

tutulmaları gibi algılar sebebiyle yerli turistler kendilerini ikinci sınıf turistmiş gibi hissettiklerini

belirtmişlerdir. 24 numaralı görüşmeci, rahatsızlığını aşağıdaki cümlelerle dile getirmiştir.

…Kendi memleketimde ikinci sınıf turist olarak görülmem beni rahatsız ediyor. Öncelik hep yabancı turistlerde oluyor.

Neden onlardan daha az saygı görüyoruz merak ediyorum…

Araştırmaya katılan yerli turistler, İngiliz turistlerin, altını çizdikleri rahatsız edici davranışlarından dolayı

uyarılmamalarından şikayet etmişlerdir. Burada, turizm işletmecilerinin ve çalışanlarının İngilizlere aşırı

tolerans gösterdikleri vurgulanmıştır. Aynı zamanda rahatsız oldukları konularda kendilerinin de uyarı

yapmadıklarını belirtmişlerdir. 6 numaralı görüşmeci, yaşadığı bir olayı aşağıdaki gibi aktarmıştır.

…İngiliz gençleri çok fazla içki tüketiyorlar. Sonrasında da başkalarının uyuyor olabilme ihtimalini düşünmeden alkolün

de etkisiyle çok fazla gürültü yaptıklarını görüyorum. Bu günlerce böyle devam ediyor ama ne otel yönetiminden ne de

bizden bir tepki gelmiyor. Beni bu çok rahatsız etti. Aynı davranışı bir Türk genci yapsaydı kesinlikle müdahale edilirdi

ki biz bile uyarırdık. Sadece çalışanlar değil biz de yabancılara karşı daha toleranslıyız bence. Belki biraz ülkeyi koruma,

turist kaybetmeme içgüdüsünden kaynaklanıyor olabilir. Türkler misafirperverdir, kötü bir izlenim bırakmayalım

mantığıyla tepki vermiyoruz…

Yerli turistler, turizm işletmecileri ve turizm çalışanlarına yönelik olarak “yabancı turistler varken yerli

turistlerin önemsenmemesi” şeklinde bir eleştiride de bulunmuşlardır. 32 numaralı görüşmeci, konuyla ilgili

aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

…Akşamları tatile birlikte geldiğim arkadaşlarımla birlikte dışarı çıkıyoruz. Barlar sokağında yürürken bir şey çok

dikkatimi çekti. Barların önünde, içeriye misafirleri davet eden gençler var. Mesela önünüzden bir İngiliz grup yürüyor,

hemen onların önüne atlıyorlar, işte buyurun içeri gelin, barımız çok güzel, bir şeyler için falan gibi şeyler söylüyorlar.

Grup yürüyüp gidiyor, bizim grubumuz yaklaşıyor, çocuk yüzümüze bile bakmıyor. Üstelik grubumuzda bayanlar da var,

damsız falan da değiliz. Anlayamıyorum bu durumu. Bara giriyoruz, girer girmez garson yanımızda dikiliyor. “Ne

içeceksiniz?”, soruş tarzları da bu. Birazdan içeceğiz diyoruz, daha şimdi gelmişiz. “Hayır, hemen içmezseniz içeride

kalamazsınız” böyle bir tavır olabilir mi soruyorum size. Ne kadar çirkin davranışlar bunlar…

Turizm işletmecileri ve çalışanlarının “yabancı turistlere yaranma çabaları” yerli turistler tarafından

rahatsızlık duyulan bir başka konudur. Çalışanların sürekli yabancı turistlerin çocuklarıyla havuz başında

ilgilenmeleri, turistlerle şakalaşmaları, bir şey istediklerinde ikiletmemeleri, onlarla iletişim kurmaları, hal

hatır sormaları gibi durumlar yerli turistlere karşı sıkça gösterilmediği için yadırganmaktadır. Yerli

turistlerden bazıları bu durumun, bahşiş almak için gösterilen çabalar olabileceğini vurgulamışlardır.

Özellikle genç katılımcılar “otelde, restoranlarda, gece kulüplerinde sürekli yabancı dilde müzik çalınması”

konusundan rahatsızlık duyduklarını belirtmişlerdir. Gün boyunca, çok az Türkçe müzik çalınmasından

dolayı şikayette bulundukları halde durumun değişmediğini de söylemişlerdir.

Yerli turistlerin değindiği bir diğer konu da “yabancı turistlere daha iyi hizmet edilmesi” dir. 17 numaralı

görüşmeci bu durumdan rahatsızlığını şöyle dile getirmiştir.

…Yabancı turistlere daha iyi hizmet ediyorlar. Bir şey götürdüklerinde mutlaka espri yapıyorlar, gülümsüyorlar. Bize

gelince bırakıp gidiyorlar. Onlara yaklaşım biçimleri, hizmet edişleri, benden daha çok para kazanıyor olmalarına rağmen

yabancı turistlerle daha çok ilgilenmeleri, onları daha çok ciddiye almaları benim en büyük rahatsızlığım…

Erkek turizm çalışanlarının “genç-kadın yabancı turistlere yakınlaşma çabaları” yine yerli turistler tarafından

eleştirilen bir konudur. 18 numaralı görüşmeci durumu şu şekilde açıklamıştır.

…Tatile yalnız gelen genç kadınlar varsa ya da ailesiyle gelmiş gençler varsa bir bakıyorsunuz bütün erkekler onların

başında. Animatöründen tutun, garsonuna, komisine, mısırcısına kadar. Bizim gençlerimiz bu kadar aç mı anlamadım

gitti. Tabii bu davranışların karşı taraftan reddedilmemesi de onların yüz bulmasına sebep oluyor. Erkekler üzerlerine
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gittikçe, genç kadınlar da gülüşmelerle, tuhaf hareketlerle onlara karşılık veriyorlar. Sonra bir bakmışsınız, gece beraber

kol kola olmuşlar. Garson mu arıyorsunuz, aramanıza gerek yok nerede yalnız bir kadın varsa oraya bakmanız yeterli…

Yerli turistlerden bazıları “menülerin/fiyat listelerinin/dükkan isimlerinin İngilizce olması” konusunda

rahatsızlıklarını bildirmişlerdir. 23 numaralı görüşmeci, bu konudan büyük hassasiyetle bahsetmiştir.

…Yerli turistleri yok sayıyorlar. Gittiğiniz restoranlardaki, kafelerdeki bütün menüler, fiyat listeleri yabancı dilde

hazırlanmış. Hiç Türkçe yok. Dükkan isimleri hep yabancı dilde. Her şey yabancılara göre hazırlanmış. Sanırsınız ki

burası Türkiye’de bir yer değil, buraya hiç yerli turist gelmiyor, Türklerden para kazanmıyorlarmış, her şeyi

yabancılardan kazanıyorlarmış gibi, her şey onlara yönelik düşünülüyor. Bu da bizden kaynaklanıyor. Onları çok fazla

önemsiyoruz. Herhangi bir yere girdiğinizde öncelik onlara tanınıyor, biz de aynı parayı veriyoruz ama öncelik onların.

Mesela Didim’de fiyat yazılırken Türk Lirası yerine İngiliz Sterlini kullanılıyor, ben yerli turist olarak, sterlinin kaç TL

olduğunu takip etmek zorunda bırakılıyorum…

Otelde yapılan rekreasyon faaliyetleri de yerli turistler tarafından eleştiri konusu olmuştur. “Otel

animasyonlarının yabancılara yönelik olması” bazı görüşmeciler tarafından dile getirilmiştir. 43 numaralı

görüşmeci, durumu bir örnekle açıklamıştır.

…Animasyon faaliyetleri gerçekten eğlenceli oluyor. İzliyorsunuz, vakit geçiyor. Maalesef katılamıyorsunuz. Üç tane

büyük nevresim almışlar, üç tane çift istiyorlar, nevresimin içine girecekler, daracık alanda, belli bir süre içinde

kıyafetlerini değiştirecekler. Kadın erkeğinkini, erkek kadınınkini giyecek. Süre bitince kim daha çok kıyafet

değiştirebildiyse kazanacak. Şimdi, hangi Türk kadını o nevresimin içine girip soyunur. Hangi Türk erkeği, onca insanın

içine kadın kıyafetiyle çıkar. Genelde animasyonlar bu şekilde, bizim katılabileceğimiz türde değil. Ancak öğlen dart

yarışmasına katılıyoruz…

Son olarak yerli turistlerden bazıları “günlük turlarda rehberlerin İngilizce konuşması” konusundan

yakınmışlardır. Turun başlangıcında, grupta Türklerin olduğunu gören rehberlerin önce dikkat ettikleri,

İngilizce ve Türkçe anlattıkları ancak bir süre geçtikten sonra İngilizce konuşmaya döndükleri belirtilmiştir.

Bu durumun İngilizce bilmeyen yerli turistler tarafından dile getirildiği görülmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Yerli turistlerin İngiliz turistlerden en fazla rahatsızlık duydukları konunun, aşırı alkol tüketimi olduğu

bulgulanmıştır. Özellikle her şey dahil sistemin tetiklediği alkol tüketiminin, günün erken saatlerinde

başlayıp, gece boyunca devam ettiğini belirten katılımcılar, alkol kullanımı sonucunda tetiklenen abartılı

davranışlardan ve aşırı gürültüden rahatsızlıklarını dile getirmişlerdir. Türkiye’nin İslam kültürüne sahip

olması, alkol kullanımının İslam dinince günah sayılması, alkol tüketen insan sayısının yabancılara göre

nispeten az olması bu tür bir sonucun çıkmasına sebep olmuş olabilir. Ayrıca, görüşmelerin Ramazan ayına

denk gelmiş olması da, alkol konusuna bu derece vurgu yapılmasını tetiklemiştir denilebilir. Alkol, bireyleri

rahatlatan bir etkiye sahip olması dolayısıyla, kişinin normalde sergilemeyeceği tavırlara sebebiyet verebilir.

İngilizlerin normal zamanlarda çevreye duyarlı ve saygılı oldukları belirtilirken, alkol aldıktan sonra

değişmeleri normal karşılanabilir. Bununla birlikte İngiliz turistlerin, abartılı eğlence anlayışları da alkolün

verdiği rahatlamaya bağlanabilir. Tatilde olma hissi, alkol ve karakter olarak rahat insanlar olmaları,

İngilizlerin eğlenceyi abartmalarına yol açmaktadır denilebilir.

İngiliz turistlerin gürültücü olduklarına dair belirtilen rahatsızlık da araştırmacılar tarafından ilginç

görülmektedir. Türk toplumu olarak, genelde bağırarak konuşmaya alışkın olduğumuz, evlerimizde

konuşulanların komşularımız tarafından duyulduğu, sokak eğlencelerinin yaygın olduğu, maç sonrası

saatlerce süren konvoylara katılıp korna çaldığımız düşünüldüğünde, tatile gelmiş olan yabancıların bu

konuda eleştirilmelerinin ne kadar objektif olduğu, düşünülmesi gereken bir konuya işaret etmektedir.

Açık giyinme ve üstsüz güneşlenme konusunda İngiliz turistler, özellikle kadın görüşmeciler tarafından

yadırganmaktadırlar. Özellikle kılık kıyafet konusunda, dünyada muhafazakarlığın arttığı varsayımı altında,

çıkan sonucun şaşırtıcı olmadığı düşünülmektedir. Kültürel anlamda, giyim tarzı konusunda fazla açık

giyinmeyi tercih etmediğimiz bir gerçektir ancak zaman ilerledikçe özellikle genç kadınların giyim

tarzlarındaki değişimler de göze çarpmaktadır. Bu durum, kültürel erozyon olarak nitelendirilebileceği gibi,

bakış açısına göre modernleşme olarak da düşünülebilir.

Yerli turistler İngilizlerin rahat tavırlarından rahatsız olmakla birlikte, bu durumun kendilerinin de rahat tatil

yapmalarında etken olduğunu belirtmişlerdir. Tatile çıkma kültürünün yeni yeni oluşmaya başladığı

ülkemizde, bu durum belki de yabancılardan örnek almamız gereken bir davranış şekli olabilir. Karakter

olarak çok da rahat insanlar olmadığımız varsayımından hareketle, günlük yaşantımızda yüklendiğimiz stresi,
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tatil yaparken atmaya çalışmak adına bazı tavırların görmezden gelinmesi ve uyum sağlanması, tatilden

alınacak doyumu artırabilir.

Türk kültürüne aykırı davranışlar, cinsel yakınlaşmalar, üstsüz güneşlenme, toplum kurallarına uyulmaması

gibi konulardan rahatsızlık duyulması halen yaşamakta olduğumuz değişim sürecine işaret etmekte olabilir.

Her ne kadar toplum içerisinde abartılı yakınlaşmalar görülmese de, yavaş yavaş Türkiye’de de sevgililerin

sokakta öpüştüğü, sarmaş dolaş olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Hangi durumun daha uygun olduğu ise

tartışılması gereken bir başka noktanın altını çizmektedir. Üstsüz güneşlenme konusunun rahatsızlık verici

bulunması, çocukluktan itibaren “ayıp” kültürüyle yetişmemizden kaynaklanıyor olabilir. Toplum kurallarına

uyulmaması konusunda ise yine İngiliz turistlerin rahat giyinişleri, otelin restoranına, toplu taşıma araçlarına,

alış veriş merkezlerine deniz kıyafetleriyle girmeleri gibi konular dile getirilerek vurgulanmıştır. Giyim

kuşam konusuna katılımcılar tarafından gösterilen hassasiyet, Türk toplumunda bu konuyla ilgili değişim

sürecinin tamamlanmamış olmasına yorulabilir.

Kendinden çok büyük kadınlarla birlikte olan erkekler ya da kendinden çok büyük erkeklerle birlikte olan

kadınlara karşı Türk toplumunda negatif bir bakış açısı hakimdir denilebilir. “Davul bile dengi dengine”

atasözümüz bu konuya uygun olarak kullanılabilir. Ancak bu araştırmada belirtilen temel nokta, genç

erkeklerin bunu cinsellik, para ya da yurt dışına gidebilmek için tercih ettikleridir. Aşk veya sevgi odaklı bir

ilişkinin olduğu inancı benimsense, belki de bu, hoş görülebilecek bir durum olabilecektir. Ancak çıkar

ilişkilerinin ön planda olması, Türk insanını rahatsız etmektedir denilebilir.

Rahatsızlık duyulan konular olmasına rağmen, İngiliz turistlerin takdir gören davranışları da bulunmaktadır.

İngiliz turistlerin, “lütfen”, “teşekkür ederim” ve “özür dilerim” gibi sözcükleri sıklıkla kullanmaları,

kibar/nazik ve saygılı olmaları, yerli turistler tarafından takdir gören davranışların başındadır. Bir şey

isterken “lütfen” demek, istenilen şey alındığında “teşekkür ederim” demek, Türk toplumunda sıklıkla

karşılaşılan bir durum olmadığından bu kadar dikkat çekmiş olabilir ancak hiç olmadığını söylemek de yanlış

olacaktır. Eğitim seviyesi arttıkça, nezaket sözcüklerinin kullanımı da artacaktır denilebilir. Özür dileme

konusu ise farklı bir noktaya taşınabilir. Birinin ayağına bastığınızda ya da çarptığınızda “pardon” dersiniz

ancak bazen karşı taraf, sert bir çıkış yapabilir. “Önüne baksana”, “üzerime çıksaydın” veya “dikkat etsene

kardeşim” gibi reaksiyonlar gelebilir. Bunun üzerine, özür dileyen kişinin alttan almaya devam etmesi

çıkacak bir kavgayı önleyebilecektir. Özür dileme ve dilenen özrü nezaketle kabul etme konularında

kendimizi geliştirmemiz gerektiği söylenebilir.

İngiliz turistlerin bakışlarıyla taciz etmemeleri, etraflarıyla ilgilenmemeleri, rahat olmaları yerli turistlerin

hoşuna gitmektedir. Her ne kadar alkol tüketimi sonucunda çevreye verdikleri rahatsızlıktan şikayetçi olunsa

da, İngiliz turistlerin başkalarının ne yaptığıyla ilgilenmiyor olması, rahatsız edici bakışlarının olmaması yerli

turistlerin de rahat tatil yapmalarını sağlamaktadır. Hatta sırf bu yüzden tatil programını yaparken

yabancıların yoğun olduğu yerleri tercih ettiğini belirten görüşmeciler olmuştur. Tatile yalnız çıkan

kadınların kendilerine yöneltilen dikkatli bakışlardan, sevgilisiyle tatile çıkmış bir erkeğin sevgilisine

bakılmasından, ya da bir babanın kızına/eşine bakılmasından rahatsızlık duyduğu bir kültürde, İngiliz

turistlerin verdiği bu rahatlık, huzurlu bir tatil imkanı sağlamaktadır denilebilir. Türk insanı da daha fazla

tatile çıktıkça, rahatsızlıkları ve hoşnutlukları konusunda bir denge yakalayabilecektir. Bunun da bir öğrenme

süreci olduğu söylenebilir.

Markette veya pazarda dolaşırken ya da toplu taşıma araçlarına binerken deniz kıyafetleriyle olmaları

yadırganan İngilizlerin, akşam yemeğine inerken ve akşam gezmesine çıkarken özel bir davete gidermiş gibi

bakımlı ve temiz olmaları da takdir edilmektedir. Yine burada da çıplaklığın yadırganması durumu söz

konusudur. İngilizlerin kendi ülkelerinde, güneş çıktığı anda bikinilerini giyip bahçelerinde, parklarda

güneşlendiği, güneşin her anından faydalanmak istediği düşünüldüğünde, iki haftalık tatilin her anında güneş

almak istiyor olabilecekleri bu durumu bir nebze de olsa anlaşılır kılabilir. Bu konunun da kültürel farklılıklar

açısından incelenmesi yerinde olacaktır.

İngiliz turistlerin tanımasalar bile selam vermeleri takdir gören bir başka davranış şeklidir. Türk kültüründe

de selamlaşmak yaygın bir davranıştır denilebilir. Ancak şehirlerin büyümesi, iş yaşamındaki koşuşturma,

yoğun stres insanların bazen selamlaşmayı unutmasına sebebiyet veriyor olabilir. Bununla birlikte İngiliz

turistlerin, günlük yaşamlarında da selamlaşmaya önem verip vermedikleri incelenmelidir. Tatil

psikolojisiyle günlük yaşam psikolojisi birbirinden farklılık gösterebilir.

Yerli turistler, turizm işletmecileri ve çalışanları tarafından kendilerinin İngiliz turistlere göre daha
az

önemsendiğini düşünmektedirler. Önceliğin sürekli İngiliz turistlere veriliyor olması, bir ortamda hem İngiliz
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hem de yerli turist varken yerlilerin ikinci plana atılması, yerli turistler nezdinde hoşnutsuzluk konusu

olmaktadır. Kendi ülkelerinde değer görmediklerini, ikinci sınıf turist muamelesiyle karşılaştıklarını

belirtmişlerdir. Ayrıca yabancı turistlere göre daha yüksek ücretlere tatil yapıyor olmalarını da oldukça

rahatsızlık verici bir durum olarak vurgulamışlardır. Bu rahatsızlık konularının turizm işletmecileri ve

çalışanları tarafından bilinmesi ve önlem alınması önem arz etmektedir. Yerli turistlerin, turizm hareketlerine

daha fazla katılmaya başladığı ve yabancı turistlerden daha yüksek fiyatlara tatil yaptıkları düşünüldüğünde,

turizmciler tarafından yerli turistlerin küstürülmemesi, sektörün kazancına olabilecektir. Yerli turistlerin,

turizm işletmecileri ve çalışanlarına bakış açılarının bilinmesi, düzeltilmesi veya geliştirilmesi gereken

konulara ışık tutulması açısından önemli bir konudur denilebilir. Nihayetinde temel amaç, turizm sektörünün,

tüm aktörlerin katkılarıyla geliştirilmesi olmalıdır.
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Özet

Turizmin gelişmesiyle turizm arz çeşitliliği açısından zengin ülkeler, turizmden elde ettikleri gelirleri

arttırmak amacıyla birbirleriyle rekabet etmek zorunda kalmaktadır. Rekabetin artmasıyla birlikte, ülkelerin

sahip olduğu turistik çekicilikleri de gündeme gelmiştir. Son yıllarda turizmin hareketliliği içinde yer alan

tüketicilerin değişerek artan ihtiyaçları, turizm sektöründeki yatırımcıları yeni turizm ürünü çeşitliliğine

doğru yöneltmektedir. Bu ihtiyaçlara paralel olarak da arz miktarında çeşitli oranlarda artış meydana

gelmiştir. Turizmde arzın artışı ile birlikte, destinasyonlar arasında çeşitli turizm türleri ortaya çıkmıştır. Bu

turizm türlerinden biri olan hüzün turizmi kapsamında, Türkiye’nin sahip olduğu arz çeşitliliği önemsenecek

kadar fazladır. Bu çalışmada, Çanakkale’ye ait çekici faktörlerin yerli turistlerin destinasyon seçimindeki

etkisi araştırılmıştır. Bu bağlamda, ayrıntılı bir literatür taraması yapılmış ve yüz yüze yapılan anket

çalışması ile, çalışmaya ait veriler elde edilmiştir. Verilerin analizi sonucu, en önemli çekici faktörün hüzün

turizmi çekiciliği olan Gelibolu Tarihi Milli Parkı’nın ön plana çıktığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çekici Faktörler, Hüzün Turizmi, Çanakkale

Giriş

Kâr amacı gütmeyen turizm organizasyonları, pazarlama hizmetleri, konaklama ve ulaştırma hizmetleri,

yiyecek ve içecek faaliyetleri, satış mağazaları ve çeşitli animasyon etkinlikleri gibi birbirinden farklı

faaliyetleri bir çatı altında toplayan koruyucu, uyarıcı ve sürükleyici bir endüstri olma özelliği taşıyan turizm

endüstrisinin günümüzdeki gelişme düzeyine ulaşabilmesi Endüstri Devrimi ile ivme kazanmış, çağdaş

turizmin ortaya çıkmasını sağlayan unsurlar bu dönem sonrasında oluşmaya başlamıştır (Hayta 2008). Bu

gelişmeyle birlikte hayat standartlarındaki gelişmeler, teknolojik gelişmeler ve sosyoekonomik gelişmeler,

turizm faaliyetlerine katılan birey sayısını da olumlu yönde etkilemiştir. (Halis vd. 2009).

Turistlerin seyahat motivasyonlarını etkileyen çekici faktörlerin belirlenmesi, destinasyon özelliklerinin daha

rahat anlaşılmasını, pazar bölümlendirmesini ve pazarlama karması elemanlarının turizm kaynaklarıyla daha

etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Çekici faktörler, bireylerin destinasyona neden gitmek

istediklerini açıklayan destinasyona ait çekici güçlerdir. Tarihi kaynaklar, doğal çevre, sosyo-fiziksel yapı vb.

unsurlar çekici faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. (Uysal vd. 2008). Günümüzde turizmin yarattığı

ekonomik, sosyal ve kültürel etkiler, ülke ekonomilerinde ve özellikle uluslararası ekonomik ve politik

ilişkilerde önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu durum, uluslararası turizm hareketlerinden büyük pay alan

gelişmiş ülkelerde olduğu kadar, gelişmekte olan ülkelerde de turizme verilen önemi artırmaktadır

(Giritlioğlu ve Avcıkurt 2010).
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Turizmde tüketicilerin beklentilerinin zamanla değişmesi ve dünya görüşlerinin giderek gelişmesi; yeni

arayışların, farklı çekiciliklerin ve özel ilgilerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır (Hacıoğlu ve Avcıkurt 2008).

Özel ilgi turizm türlerinden biri olan hüzün turizmi; ölüm, felâket, katliam, acı ve üzüntü ile ilgili turizm şekli

olarak 1990’lı yıllarda, Lennon ve Foley tarafından literatüre kazandırılmış bir turizm çeşididir (Aliağaoğlu

2008).

Bu çalışmanın kapsamında, hüzün turizmi destinasyonlarından biri olan Çanakkale seçilmiş olup;

Çanakkale’nin çekici faktörlerinin, yerli turistlerin destinasyon seçimindeki etkisi araştırılmıştır. Bu

bağlamda öncelikle ulusal ve uluslararası literatür taraması yapılarak kavramsal çerçeve oluşturulmuş,

çalışmanın yöntem kısmında, yüzyüze gerçekleştirilen anket yöntemi ile çalışmanın verileri toplanmıştır.

Faktör Analizi ile verilerin analizi yapılarak değişkenler dört faktör altında incelenmiştir. Verilerin analizine

faktör gruplarının yüzde ve frekans dağılımları alınarak devam edilmiş olup, Çanakkale destinasyonuna

ilişkin çekici faktörlerin yerli turistlerin destinasyon seçim kararı konusuna etkisi araştırılmıştır.

Çekici Faktörler

Turistlerin satın alma davranışlarına neden olan unsurları belirlemek açısından çekici ve itici faktörler önemli

rol oynamaktadır (Kim vd. 2003; Uysal vd. 2008). Dann (1977) ‘e göre itici ve çekici faktörlerin çerçevesi,

turist davranışlarına neden olan motivasyonları anlamak için basit ve sezgisel bir yaklaşım sağlamaktadır. Bu

çerçeveye göre, itici faktörler birey hayatındaki seyahat kararını vermek için sezgisel güçlerdir; çekici

faktörler ise, bir destinasyonu diğer destinasyona tercih etmeyi sağlayan somut sebeplerdir. Çekici faktörler

destinasyonun sahip olduğu özellikler, atraksiyonlar, öznitelikler olarak tanımlanabilmektedir. Örneğin

güneş, plajlar, sportifaktiviteler, ucuz havayolları gibi. (Klenosky 2002; Kim vd. 2003). Destinasyonun sahip

olduğu özelliklere göre farklılık gösteren çekici faktörler, seyahat ve turizm literatüründe sıklıkla

kullanılmaktadır (Kim vd. 2003). Son yıllarda, destinasyonun çekici faktörleri ile turistleri motive eden itici

faktörler arasındaki ilişki, çeşitli araştırma yöntemleri kullanılarak incelenmiştir (Klenosky 2002).

Tablo 1. Çekici ve İtici Faktörleri ile İlgili Yapılan Analitik Çalışmalara Örnekler

Araştırmacılar İtici Faktörler Çekici Faktörler

Dann 1977 Dışlanmışlık-ego artışı

Kaçış, iç dünyasının keşfi, rahatlama, prestij,
Crompton 1979 sosyal etkileşim Eğitim, yenilik

Bütçe, kültür ve tarih, yaban hayatı, kolay

Yuan ve McDonald 1990 Kaçış, yenilik, prestij, rahatlama, hobiler ulaşılabilirlik, kozmopolit çevre, avlanma

Aile ile vakit geçirmek, spor, kültürel deneyim, Eğlence, açık alan aktiviteleri, doğal ve kültürel,
Uysal ve Jurowski 1994 kaçış ucuzluk, kırsal hayat

Bilgi, sosyal etkileşim, yenilikçilik, macera,eğlenmek, prestij, spor, kaçış ve dinlenme Tarihi ve kültürel, spor ve aktiviteler, güvenlik ve

kaliteli, doğa ve açık hava, ucuzluk ve bütçe
Oh, Uysal ve Weaver 1995

Spor-faaliyet arayanlar

Yenilik arayanlar

Kırsal hayat arayanlar

Sahil yeri arayanlar

Baloğlu ve Uysal 1996

İleri teknoloji, tüketim, kolay ulaşım, hizmet

kalitesi ve tutum, çeşitli geziler, kültürel

bağlantılar

Bilgi, prestij, insan ilişkilerinin gelişimi,
Hangin ve Lam 1999 rahatlama, yenilik

Jang ve Cai 2002 Yeni deneyimler, kaçış, bilgi arayışı, eğlenceve heyecan, dinlenme ve rahatlama, aileberaberliği Doğal ve tarihi çevre, temizlik ve güvenlik, ulaşım

kolaylığı ve ekonomik alışveriş, açık hava

aktiviteleri, güneş ve egzotik atmosfer

Kim vd. 2003 Aile, akraba ziyareti, Doğal kaynaklar ve

sağlık

Monotonluktan kaçış, Macera ve arkadaşlık

Çeşitli turizm kaynakları ve bilgi, İmkanlardaki

çeşitlilikler, Milli parklara kolay ulaşım

Bogari vd. 2003 Kültürel değerler, Faydacılık, Bilgi, Sosyal,Ekonomik, Aile birliği, İlgi, Rahatlamaİmkan çeşitliliği Güvenlik, etkinlikler, plaj sporları ve aktiviteleri,

doğa/açık hava, tarihi/kültürel, dini, bütçe, boş

zaman, lüks

Kaynak: Klenosky, D.B. (2002). The Pull of Tourism Destinastions: A Means-End Investigation, Journal of

Travel Research, 40: 385-395; Uysal, M., Li, X. ve Sirakaya-Turk, E. (2008). Push-Pull Dynamics in Travel

Decisions. Handbook of Hospitality Marketing Management. 412-439.

Seyahat motivasyonlarının anlaşılabilirliğinin gelişimi, pazar bölümlendirilmesinin daha sağlıklı bir şekilde

yapılmasına olanak tanımaktadır. Bu bağlamda turistleri seyahatlere yönelten sebeplerin araştırılması,
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araştırmacılara turist davranışı konusunda daha iyi neticelere ulaşmasını sağlayacak ve gelecek tatil

modellerinin ön hazırlık safhası olacaktır (Uysal vd. 2008).

Hüzün Turizmi

Acı, üzüntü, hüzün ve ölüm unsurlarını içeren merkezleri ziyaret etme faaliyeti yeni bir kavram değildir. Bu

ziyaret davranışı antik dönemlerden itibaren gerçekleştirilmektedir. Örneğin, Eski Yunan ve Romalıların

firavun mezarlarını ziyaret etmek için Mısır’a seyahatleri, hüzün turizmine örnek sayılırken, diğer bir antik

hüzün turizmine örnek ise Pompei olarak karşımıza çıkmaktadır. Hüzün turizmi, ölüm, üzüntü ve hüzün

unsurlarını içeren destinasyonlara olan ziyaretleri kapsamaktadır (Smith ve Croy 2005; Cohen 2011). Savaş

alanlarına, anıtlara, mezarlara ve doğal felaketlerin yaşandığı alanlara olan ilgi gittikçe artarak, yerli ve

yabancı turistleri destinasyona çekmektedir (Lennon ve Foley 2000; Ashworth 2002). Hüzün turizminin

farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak; savaş alanları, hapishaneler, doğal felaketler, yoksulluk,

kasırgalar vb. alt başlıklarından birkaç tanesi olarak sayılabilmektedir. Dünyada hüzün turizmini yapıldığı

destinasyonlara örnek olarak da; Polonya, Kamboçya, Bosna Hersek, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri

(ABD) vb. gösterilebilir (Kılıç ve Akyurt 2011).

Savaş, uzun vadeli sonuçları olan ve toplum üzerinde derin etkiler bırakan modern bir güvenlik sorunudur.

Savaşların sebepleri ne olursa olsun her zaman bireylerin hafızalarını ve faaliyetlerini etkilemektedir (Smith

1998). Bu olayların bir kısmı zaferle sonuçlanırken bir kısmı da üzücü sonuçlarla son bulmaktadır. Bu

sebeple savaş alanlarını hüzün turizmi kapsamında incelemek yerinde olacaktır (Naef 2011). Savaş alanları,

turizm hareketliliği açısından önemli olmasının yanı sıra, turistlerde derin duygusal hisler oluşturmaktadır.

Savaşlar kimi toplumlar için gurur kaynağı olurken; kimi toplumlar için ulusal olarak üzücü sonuçlar

doğurmuştur. Örneğin; ABD’nin Hiroşima’ya atmış olduğu atom bombası, ABD tarafından gurur kaynağı

olurken Hiroşima için üzücü bir anı olmuştur. Bu örneklerin çoğaltılması mümkündür. Savaş alanlarının

etkisi başka ülkelerin sınırları içerisinde de yaşanabilmektedir (Prideaux 2007). Örneğin, Şafak Ayini için

2010 yılında 8 bin kişi Çanakkale-Gelibolu Tarihi Milli Parkı’na gelerek, törenlerini gerçekleştirmiştir. Savaş

Alanları Turizmi konusunda ulusal ve uluslararası birçok örnek mevcuttur. Çanakkale Savaşı, Sarıkamış

Harekâtı, Amerika Sivil Savaşı, Kore Savaşı, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nı başlatan olayların ve

savaşların geçtiği merkezler, savaş alanları turizminin gerçekleştirilebileceği bölgeler arasında

sayılabilmektedir.

Yöntem

Çalışmanın konusu belirlenip, ayrıntılı bir literatür taramasından sonra çalışmanın yöntemi belirlenerek veri

toplama işlemi gerçekleşmektedir. Bu çalışmanın hazırlanmasında, turistlerin destinasyon seçimini etkileyen

çekici faktörler ve özel ilgi turizmi türlerinden biri olan hüzün turizmi konularında ayrıntılı bir kaynak

taraması yapılmıştır. Ulusal ve uluslararası kaynakların yardımıyla hazırlanan literatür taraması, çalışmanın

yöntemi tarafından desteklenmiştir. Çalışmanın yöntemini birincil veriler oluşturmaktadır. Bu veriler

yüzyüze gerçekleştirilen anket yöntemiyle elde edilmiştir. Veri toplama yönteminin yüzyüze bir şekilde

gerçekleştirilmesinin sebebi, anketlerin çeşitli nedenlerle değerlendirme dışı bırakılmadan cevaplatılmasına

olanak sağlamasıdır. Araştırmada kullanılan anket formu, 2 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde yerli

turistlerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla 12 adet ifade, ikinci bölümde Çanakkale’ye ait çekici

özelliklerin belirlendiği 26 adet ifade bulunmaktadır. Anket formunun hazırlanmasında Uysal vd. (2008)’nin

ve Klenosky (2002)’nin çalışmalarındaki ifadelerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın anketinde yer alan

ifadeler, Likert ölçeğine uygun bir biçimde 1-Hiç Katılmıyorum ve 5-Tamamen Katılıyorum yargılarıyla

eşleşmektedir. Anket formu hazırlandıktan sonra, 50 adet tesadüfi olarak seçilen örneklem üzerine bir ön

uygulama gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri, 2011 Temmuz ayı içerisinde toplanmıştır. Araştırmanın

anketi tesadüfi olarak belirlenen kişilerle yüzyüze yapılmış olup, cevaplanan anketlerin tamamı

değerlendirmeye alınmıştır. Yüzyüze yapılan anket çalışmasında toplam 403 kişiye ulaşılmıştır. Toplanan

verilerin değerlendirilmesinde ve analizinde SPSS 14 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularını

belirlemek amacıyla, öncelikle verilerin güvenilirliği test edilmiş, sonra demografik özelliklerin yüzde ve

frekans dağılımları analiz edilmiştir. İfadelerin hangi faktör grubunda yer aldığını belirlemek amacıyla

verilere faktör analizi uygulanmıştır. Ayrıca, faktör analizine ek olarak, faktör gruplarının yüzde ve frekans

dağılımları incelenerek; Gelibolu Tarihi Milli Parkı’nın çekici faktörler içerisinde önem derecesi

belirlenmiştir.
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Bulgular

Anket için kullanılan ölçeğin verilen cevaplar doğrultusunda, güvenilir sonuçların verip vermeyeceğini tespit

etmek amacıyla, güvenilirlik analizi yapılarak, Cronbach’s Alfa değeri hesaplanmıştır

(www.elk.itu.edu.tr/~ozdemir/guven1.pdf). Yapılan güvenilirlik analizinin sonucuna göre, Cronbach’s Alfa

değeri, belirlenen 26 adet ifade için 0,974 olarak hesaplanmıştır. Altunışık vd. (2007)’ne göre; alfa değeri 0

ile 1 arasında değerler alır ve kabule dilebilir bir değerin 0,7 olması gerekmektedir. Cronbach’s Alfa

değerinin 0,974 olması, çalışmada kullanılan ölçeğin yüksek güvenilir derecesinde olduğunu göstermektedir.

Araştırma kapsamında incelenen örneklemin kişisel özelliklerine ait bulgular yüzde ve frekans dağılımı

olarak Tablo 2’de incelenmiştir.

Tablo 2. Demografik Bulgular

Özellik Gruplar N %

Cinsiyet Kadın 211 52,4

Erkek 192 47,6

Yaş 19 ve Altı 3 ,7

20-29 Yaş Arası 70 17,4

30-39 Yaş Arası 135 33,5

40-49 Yaş Arası 107 26,6

50-59 Yaş Arası 61 15,1

60 ve Üzeri 27 6,7

Medeni Durum Evli 323 80,1

Bekar 79 19,6

Diğer 1 ,2

Eğitim Durumu İlköğretim 105 26,1

Lise 103 25,6

Ön lisans 30 7,5

Lisans 133 33,1

Lisansüstü 31 7,7

Meslek Emekli 29 7,2

Ev Hanımı 109 27,1

Öğrenci 32 8

Kamu Görevlisi 116 28,9

Özel Sektör 75 18,7

Diğer 41 10,2

Aylık Gelir 0-1000 TL 10 3,9

1001-2000 TL 137 53,3

2001-3000 TL 69 26,8

3001-4000 TL 18 7

4001 TL ve Üzeri 23 8,9

İkamet Yeri Akdeniz Bölgesi 23 5,6

Doğu Anadolu Bölgesi 6 1,5

Ege Bölgesi 18 4,3

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 6 1,5

İç Anadolu Bölgesi 65 16,1

Karadeniz Bölgesi 29 7

Marmara Bölgesi 256 63,3

Tablo 2’ye göre, örneklemin %52,4’ünü kadın ve %47,6’sını erkek katılımcılar oluşturmaktadır.

Katılımcıların yaş gruplarına ilişkin veriler incelendiğinde %0,7’sinin 19 yaş ve altı yaş aralığında,

%17,4’ünün 20-29 yaş aralığında, %33,5’inin 30-39 yaş aralığında, %26,6’sının 40-49 yaş aralığında,

%15,1’inin 50-59 yaş aralığında, %6,7’sinin 60 ve üzeri yaş aralığında yer aldığı görülmektedir.

Katılımcıların %80,1’inin evli, %19,6’sının bekar olduğu, %0,2’sinin de diğer grubunda yer aldığı

saptanmıştır. Bu durum, Çanakkale’yi tercih eden yerli turistlerin çoğunun ailelerden oluştuğunu

göstermektedir. Katılımcıların; %26,1’inin ilköğretim mezunu, %25,6’sının lise mezunu, %7,5’inin önlisans

mezunu, %33,1’inin lisans mezunu, %7,7’sinin lisansüstü mezunu olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların

meslekleri incelendiğinde; %7,2’si emekli, %27,1’inin ev hanımı, %8’inin öğrenci, %28,9’unun kamu

görevlisi, %18,7’sinin özel sektör çalışanı, %10,2’sinin de diğer olarak cevap verdiği görülmüştür.

Katılımcıların gelir dağılımları incelendiğinde ise, %3,9’u 0-1000 TL, %53,3’ü 1001-2000 TL, %26,8’i

2001-3000 TL, %7’si 3001-4000 TL, %8,9’u ise 4001 TL ve üzeri gelire sahip olduğu belirlenmiştir.

Katılımcıların ikamet yerleri incelendiğinde, katılımcıların %5,6’sının Akdeniz Bölgesinde, %1,5’inin Doğu

Anadolu Bölgesinde, %4,3’ünün Ege Bölgesinde, %1,5’inin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, %16,1’inin İç

Anadolu Bölgesinde, %7’sinin Karadeniz Bölgesinde, %63,3’ünün Marmara Bölgesinde yaşadıklarını

belirtmişlerdir.
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Tablo 3.Katılımcıların Seyahat Durumlarına İlişkin Bulgular

Özellik Gruplar N %

Seyahate kiminle birlikte çıktınız Yalnız 2 ,5

Eşimle 41 10,2

Ailemle 265 65,8

Arkadaş Grubu 86 21,3

Diğer 9 2,2

Daha Önce Çanakkale Ziyareti Evet 133 33,1

Hayır 269 66,9

Savaş Alanlarının Ziyaret Edilmesi Evet 400 99,5

Gerekliliği Hayır 2 ,5

Bilgi Toplama Evet

122 30,6

Hayır 274 69,4

Arkadaş, Akraba, Tanıdık Tavsiyeleri 79 68,1

Katalog, Broşür 9 7,8

Bilgi Toplama Aracı Yazılı ve Görsel Basındaki Haber ve Yorumlar 2 1,7

İnternet 5 4,3

Diğer 21 18,1

Katılımcıların seyahat durumlarına ilişkin elde edilen veriler incelendiğinde, “seyahate kiminle birlikte

çıktınız” sorusuna, %0,5’i yalnız, %10,2’si eşimle, %65,8’i ailemle, %21,3’ü arkadaş grubu ve %2,2’lik bir

kısım da diğer şeklinde cevap vermiştir. Araştırmanın örneklem grubunun daha önce Çanakkale’yi ziyaret

etme durumu incelendiğinde %33,1’i evet, %66,9’u ise hayır; savaş alanlarının ziyaret edilmesi gerekliliği

konusunda ise %99,5’i evet, %0,5’i hayır olarak cevap vermiştir. Bu bağlamda savaş alanlarının ziyaret

edilmesi gerekliliğini belirten çoğu katılımcı daha önce Çanakkale’yi ziyaret etmemiştir. Katılımcıların

%30,6’sı herhangi bir bilgi kaynağından bilgi toplarken, %69,4’ü bilgi toplamadığını belirtmiştir. Herhangi

bir bilgi kaynağından bilgi toplayan katılımcıların %68,1’i arkadaş, akraba ve tanıdık tavsiyelerinden, %7,8’i

katalog veya broşürlerden, %1,7’si yazılı ve görsel basındaki haber ve yorumlardan, %4,3’ü internetten ve

%18,1’i diğer bilgi kaynaklarından bilgi toplayarak ziyaretini gerçekleştirmiştir. Verilerin güvenilirliği test

edilmesinin ve demografik verilerin dağılımlarının incelenmesinin ardından, verilere faktör analizi

uygulanarak, çekici faktörlerin kaç faktör grubu içerisinde inceleneceği tespit edilmiştir.

Tablo 4. Faktör Yükleri

İFADELER FAKTÖRLER

1 2 3 4

El sanatları ,891

Yemek kültürü ,890

Yerel halkın yaşam tarzı ,889

Yerel halkın turiste karşı tutum ve davranışları ,861

Güvenli seyahat etme olanakları ,759

Ulaşım imkânlarının yeterliliği ,738

Rehberli tur programlarının yeterliliği ,733

Festivaller ,659

Spor ve sanat aktiviteleri ,651

Alışveriş imkânlarının yeterliliği ,628

Yiyecek içecek işletmelerinin yeterliliği ,623

Konaklama işletmelerinin yeterliliği ,619

Anıt ağaçlar ,838

Anıtsal yapılar ,836

Doğal sit alanları ,829

Kaplıcalar ,813

Milli parklar ,722

Kentsel sit alanları ,718

Adalar ,713

Ören yerleri ,867

Eşsiz manzara ve doğal güzellikler ,850

Antik kentler ,795

Uygun iklim koşulları ,712

Arkeolojik sit alanları ,664

Truva Filminde kullanılan Truva atı ,552

Gelibolu Tarihi Milli Parkı ,733

Özdeğer 16,515 2,562 1,576 1,077

Varyansı Açıklama Oranı % 31,904 25,333 18,521 7,818

Toplam Varyansı Açıklama Oranı % 83,576

Cronbach’s Alpha (Her Boyut) 0,976 0,968 0,936Cronbach’s Alpha (Tüm Ölçek) 0,974
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Yapılan faktör analizinde, Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,940 düzeyinde gerçekleşmiştir. Faktör Analizi

sonuçları doğrultusunda 4 faktör grubu altında 26 değişkenden oluşan yapının toplam varyansı %83,576

oranında tanımladığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, destinasyon seçim sürecinde çekici faktörlerin etkisini

belirlemeye yönelik 26 önerme, toplam değişkenliğin %83,576’ını açıklayan 4 faktör grubu ile ifade

edilmektedir. Faktör grupları içerisinde 1. Faktör grubunda 12 adet ifade, 2. Faktör grubunda 7 adet ifade, 3.

Faktör grubunda 6 adet ifade ve 4. Faktör grubunda bir adet ifade yer almaktadır. Güvenilirlik, bireyleri test

maddelerine verdikleri cevaplar arasındaki tutarlılık olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk 2011). Anket

formunda yer alan önermelere ilişkin faktör analizi yapılmış olup, her bir faktör grubunun güvenilirliği

hesaplanmıştır. Tablodaki veriler doğrultusunda, araştırmada kullanılan ölçeği oluşturan her bir faktör

grubunun güvenilir olduğu belirtilmektedir.

Tablo 5: Destinasyon Seçiminde Çekici Faktörlerin Etkisi

Katılımcıların destinasyon seçiminde çekici faktörlere yönelik görüşlerinin yüzde ve frekans dağılımı olarak

Tablo 5’te gösterilmektedir. Araştırmanın çekici özellikleri dört faktör grubu altında incelenmiştir. Bu

tabloya göre Gelibolu Tarihi Milli Parkı ifadesinde, katılımcıların yaklaşık %95,5’i “Tamamen Katılıyorum”

seçeneğini işaretlemiş ve Çanakkale’nin çekici faktörleri içerisinde Hüzün Turizmi Çekiciliği faktör grubunu

destinasyon seçimini etkileyen faktör grubu olarak ifade etmiştir. Diğer bir faktör grubu olan Sosyo-Kültürel

Değerler, Hizmet Olanakları ve Rekreasyonel Çekicilikler faktör grubu içerisinde yer alan “Güvenli Seyahat

Etme Olanakları” ifadesini katılımcıların bir bölümü %13,4 Katılıyorum ve %4,5 Tamamen Katılıyorum

olarak belirterek, söz konusu faktör grubu içerisindeki birinci ifade olarak incelenmiştir. Ankete cevap veren

katılımcılar Doğal Çekicilikler faktör grubu içerisinde “Kentsel Sit Alanları” ifadesini %5,2 Katılıyorum ve

%5,7 Tamamen Katılıyorum oranlarında seçmiştir. Tarihi ve Kentsel Temelli Çekicilikler faktör grubu

içerisinde ise, katılımcılar, “Eşsiz Manzarası ve Doğal Güzellikler” ifadesini %10,4 Katılıyorum ve %12,9

Tamamen Katılıyorum olarak belirterek, söz konusun faktör grubu içerisinde birinci faktör olarak

incelenmiştir.

Sonuç

Dünyanın en büyük hizmet endüstrisi konumunda olan turizm, hem büyük bir pazar hem de ekonomik,

sosyal çevresel, kültürel ve politik etkenler nedeniyle de önemli bir sektördür. Türkiye’de turizm sektörü

ekonomik katkıları, sosyo-kültürel etkileri ile diğer sektörler arasında önemli bir potansiyele sahiptir

(Avcıkurt 2009). Son yıllarda, özellikle boş zamanların artması, teknolojik gelişmeler, kentleşme, nüfus artışı
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ve insan ömrünün uzaması, ücretli tatil, sosyal güvenlik, seyahat özgürlüğü gibi endüstri devriminin tümüyle

bir sonucu olan bu toplumsal faktörlerin her biri turizmin gelişmesini sağlamıştır (Hayta 2008). Son yıllarda

turizmin hareketliliği içinde yer alan tüketicilerin, tüketim eğilimlerindeki değişim hem akademik alanda

hem de sektörünün profesyonelleri tarafından dikkatlice izlenmesi ve irdelenmesi gereken önemli bir konu

olarak kabul edilmektedir (Kılıç ve Kurnaz 2010).

Bireylerin seyahat nedenlerini araştırmaya ve destinasyon seçiminin nasıl yapıldığını incelemeye yönelik

birçok araştırma yapılmaktadır. Turistlerin seyahat etmesini sağlayan nedenleri veya motivasyonları

anlamak, turist davranışlarını daha iyi tanımayı sağlayacaktır. Bu bağlamda, bireylerin seyahat nedenlerini ve

motivasyonlarını tahmin edebilme ve böylelikle uygun pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirme fırsatı

bulabilmektedir (Uysal ve Hagan 1993). Çekici faktörler, turizm sektörünün vazgeçilmez unsurları olup,

destinasyonun temel güçleridir. Destinasyon seçiminde çekiciliklerin önemli bir yeri vardır ve seyahat

motivasyonunun temelini oluşturmaktadır (Yurtseven ve Can 2002). Turisti, bir destinasyona yönelten

motivasyonları çekicilikler sağlamaktadır (Yeşiltaş ve Öztürk 1997). Bir çekiciliğin başarısı, turistin, seçtiği

destinasyonun fayda ve tatmin düzeyini değerlendirmesiyle ilgilidir (Yurtseven ve Can 2002). Bir ülkenin

tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri, mimari yapısı ve buna benzer değerleri, turistleri o

destinasyonu ziyaret etmeyi sağlayan önemli çekiciliklerdir (Yeşiltaş ve Öztürk 1997). Turistlerin seyahat

etme motivasyonunu etkileyen destinasyona ait çekici faktörlerin anlaşılması, kesinleşmemiş kararları

azaltmakla birlikte, turizm sektöründe sunulan ürün ve hizmetlerin üretim sistemlerinin gözden geçirilmesini

sağlamaktadır. Çekici ve itici faktörler, karar verme turistlerin karar verme konusunda, önemli etkiye

sahiptir. Motivasyonu sağlayan bu faktörler, turizmde tüketici davranışının daha iyi anlaşılmasını

sağlamaktadır (Uysal vd. 2008).

Bu çalışmada Çanakkale’nin çekici özellikleri araştırılmış ve faktör analizi ile oluşturulan faktör gruplarının

yüzde ve frekans dağılımları incelenmiştir. Araştırma katılımcılarına ait demografik özelliklere göre;

çoğunluğu evli, 30-39 yaş aralığında, kadın, lisans düzeyinde yükseköğretime sahip, kamu sektörü çalışanı,

1001-2000TL aralığında gelire sahip ve Marmara bölgesinde yaşayan katılımcılar olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan faktör analizi sonucunda, Çanakkale’nin çekici özellikleri içerisinde Gelibolu Tarihi Milli Parkı’nın

en önemli çekici faktör olduğu tespit edilmiştir. Hüzün turizminin çeşitleri arasında yer alan savaş alanlarının

en önemli örneklerinden biri olan Gelibolu Tarihi Milli Parkı’nı tercih eden katılımcılar ile diğer çekici

faktörleri tercih eden katılımcılar arasında büyük bir farklılık görülmektedir. Bu bağlamda, hüzün turizmi

destinasyonu olarak Gelibolu Tarihi Milli Parkı, yılın her döneminde ziyaretçilere ev sahipliği yapmakta

olup; turizmin sadece belirli mevsimlerde değil, hüzün turizminin yılın her döneminde yapılabilecek bir

turizm çeşidi olduğunu göstermektedir. Gelibolu Tarihi Milli Parkı’nın destinasyon seçiminde en önemli

faktör grubunu oluşturması, hem işletme sahipleri hem de yerel yönetim açısından önemli bir kriterdir. 2009

yılında Çanakkale’yi ziyaret eden yerli turist sayısı 183.745 olup; 2010 yılında Çanakkale’yi ziyaret eden

yerli turist sayısı, 210.434 kişi olmuştur (Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2011). Yerli turist

sayısının artış göstermesiyle, Gelibolu Tarihi Milli Parkı’nın sahip olduğu ziyaretçi potansiyelinin fazla

olması, tanıtım faaliyetlerinin süreklilik göstermesi, çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla satış ve pazarlama

çalışmalarının çeşitlendirilmesi, altyapı ve üstyapı olanaklarının iyileştirilmesi ve yazılı-görsel medya ile

öneminin vurgulanması açısından hüzün turizminin gerçekleştirilebileceği diğer önemli destinasyonlara da

örnek olmaktadır. Sarıkamış, Afyonkarahisar, Yassıada, Ulucanlar Cezaevi, Eski Sinop Cezaevi, Diyarbakır

İçkale, Kurtuluş Savaşı’nın yapıldığı cepheler, Çatalca Mübadele Müzesi gibi çeşitli hüzün turizmi

kapsamına giren destinasyonların tanıtımının iyi ve etkileyici bir şekilde yapılarak; destinasyonların

tanınabilirliğinin arttırılması, farklı tur programlarında yer alarak hüzün turizmi hareketliliği oluşturulması,

altyapı ve üstyapı olanaklarının geliştirilmesi ile hüzün turizmi destinasyonları çatısı oluşturularak, çeşitli

bölgelerdeki bu merkezlerin, birer çekici faktör haline getirilmesi sağlanmalıdır.
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Özet

İklim değişikliğinin turizm üzerindeki olası etkilerinin değerlendirilmesine geçmeden, iklim değişikliği

kavramından söz etmekte yarar bulunmaktadır. İklim, “yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca

yaşanan ya da gözlenen tüm hava koşullarının ortalama özelliklerinin yanı sıra, onların oluşma sıklıklarının

zamansal dağılımlarının, gözlenen ekstrem (aşırı, uç) değerlerin, şiddetli olayların ve tüm değişkenlik

tiplerinin bileşimi” şeklinde tanımlanmaktadır (Hacıoğlu vd., 2009: 1191; Türkeş, 2007: 39). İklim

değişikliği ise, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde şu şekilde tanımlanmıştır:

“karşılaştırılabilir bir zaman periyodunda gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da

dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan bir

değişikliktir” (Türkeş, vd., 2000: 1; Koç ve Güçer, 2003:4; Samur, 2007: 142; Sevim, 2009:33).

İklim değişikliğinin sebep olabileceği etkilerin başında, sıcaklık değişiklikleri, deniz seviyelerinin

yükselmesi, aşırı hava olayları (sel, fırtına, hortum, kasırga), ekolojik yaşama etkileri (bitki ve hayvan

türlerinin azalması gibi) ve insan sağlığına etkileri gelmektedir. İklim değişikliğinin öngörülen bu etkilerinin,

gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak turizm hareketlerini etkileyeceği tahmin edilmektedir.

Bu çalışmanın amacı, iklim değişikliğinin turizm hareketleri üzerine olası olumsuz ve olumlu olarak

nitelendirilen etkilerinden yola çıkarak Batı Karadeniz Bölgesi’nin bu etkilerden ne ölçüde faydalanabileceği

ya da zarar görebileceğinin ortaya konulmasıdır. Daha sonra ise ortaya çıkarılacak bu sonuçlardan

faydalanarak bölgeye yönelik öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Günümüzde iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin turizme etkileri üzerine yapılan çalışmaların sayısı

artmaya başlamıştır. Ancak yapılan literatür taramasında Batı Karadeniz Bölgesi’ne yönelik herhangi bir

çalışmaya rastlanmamıştır. İklim değişikliğinin Batı Karadeniz Bölgesi’ne etkilerinin belirlendiği ve bölgenin

sürdürülebilir rekabet bakımından değerlendirildiği bu çalışmanın ilk olması, araştırmanın orijinalliğini

ortaya koymaktadır. Çalışma sonucunda Batı Karadeniz Bölgesi’nin sahip olduğu turizm potansiyelinin iklim

değişikliğinden ne boyutta etkilenebileceği hakkında değerlendirmeler yapılacaktır. Bu değerlendirmelerden

yola çıkarak bölgenin sahip olduğu fırsatlar ve tespit edilen tehditlere karşı yapılması gerekenler hakkında

önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Turizm, Batı Karadeniz.

Literatür Taraması

İklim Değişikliği ve Turizm

Küresel ısınma probleminin ortaya çıkmasıyla birlikte dünya üzerinde ciddi felaketler de yaşanmaya

başlamıştır. Nitekim günümüzde en büyük global çevresel sorun olarak karşımıza çıkan iklim değişikliği de,

dünya üzerinde canlı yaşamını tehdit eden (Hacıoğlu vd., 2009: 1194; Patterson, Bastianoni ve Simpson,

2006: 339), insanlığın karşı karşıya olduğu en önemli çevresel ve ekonomik risklerden biri olarak
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görülmektedir (Gössling ve Hall, 2008: 141). İklim değişikliği, iklimin ortalama durumunda ya da onun

değişkenliğinde onlarca yıl ya da daha uzun yıllar boyunca süren istatistiksel olarak anlamlı değişimler

olarak tanımlanabilir (Türkeş, 2007: 39). İklim değişikliğinin genel kabul görmüş tahmini etkileri ve bu

etkilerin ortaya çıkma olasılıkları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 1. İklim Değişikliğinin Olası Etkiler

Etki Olma İhtimali

İklim ya da havadaki değişme Muhtemel

Çok soğuk günlerdeki azalma Neredeyse kaçınılmaz

Sıcaklık derecelerindeki artış Neredeyse kaçınılmaz

Daha geç sezonluk donma ve daha erken çözülmenin başlaması Neredeyse kaçınılmaz

Çok sıcak günlerin ve sıcak dalgaların artması Çok muhtemel

Deniz seviyesindeki artış Neredeyse kaçınılmaz

Şiddetli yağış oranlarındaki artış Çok muhtemel

Bazı bölgelerde kuraklık durumlarındaki artış Muhtemel

Sezonluk yağışlarda ve su baskınlarında değişme Muhtemel

Kasırga şiddetinde artış Muhtemel

Soğuk sezonda artan rüzgâr ve tsunami ile beraber fırtınalarda yoğun artış Muhtemel

Kaynak: Koetse ve Rietveld, 2009: 207.

Türkiye, küresel ısınmanın özellikle su kaynaklarının zayıflaması, orman yangınları, kuraklık ve çölleşme ile

bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi öngörülen olumsuz yönlerinden etkilenecektir ve küresel ısınmanın

potansiyel etkileri açısından risk grubu ülkeler arasındadır. Atmosferdeki sera gazı birikimlerinin artışına

bağlı olarak önümüzdeki on yıllarda gerçekleşebilecek bir iklim değişikliğinin, Türkiye’de neden olabileceği

çevresel ve sosyoekonomik etkiler şunlardır (Türkeş vd., 2000: 8):

 Sıcak ve kurak devrenin uzunluğundaki ve şiddetindeki artışa bağlı olarak, orman yangınlarının

frekansı, etki alanı ve süresi artabilir;

 Tarımsal üretim potansiyeli değişebilir;

 İklim kuşakları, Yerküre’nin jeolojik geçmişinde olduğu gibi, ekvatordan kutuplara doğru yüzlerce

kilometre kayabilecek ve bunun sonucunda da Türkiye, bugün Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’da

egemen olan daha sıcak ve kurak bir iklim kuşağının etkisinde kalabilecektir. İklim kuşaklarındaki

bu kaymaya uyum gösteremeyen fauna ve flora yok olacaktır;

 Doğal karasal ekosistemler ve tarımsal üretim sistemleri, zararlılardaki ve hastalıklardaki artışlardan

zarar görebileceklerdir;

 Hassas dağ ve vadi-kanyon ekosistemleri üzerindeki insan baskısı artacaktır;

 Türkiye’nin kurak ve yarı kurak alanlarındaki, özellikle kentlerdeki su kaynakları sorunlarına

yenileri eklenecek; tarımsal ve içme amaçlı su gereksinimi daha da artabilecektir;

 Kurak ve yarı kurak alanların genişlemesine ek olarak, yaz kuraklığının süresinde ve şiddetindeki

artışlar, çölleşme süreçlerini, tuzlanma ve erozyonu destekleyecektir;

 Kentsel ısı adası etkisinin de katkısıyla, özellikle büyük kentlerde, sıcak devredeki gece sıcaklıkları

belirgin bir biçimde artacak; bu da, havalandırma ve soğutma amaçlı enerji tüketiminin artmasına

neden olabilecektir;

 Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları üzerindeki etkiler bölgelere göre farklılık

gösterecek olmakla birlikte, rüzgar esme sayısı ve kuvveti ile güneşlenme süresi ve şiddeti

değişebilir;

 Deniz akıntılarında, denizel ekosistemlerde ve balıkçılık alanlarında, sonuçları açısından aynı

zamanda önemli sosyoekonomik sorunlar doğurabilecek bazı değişiklikler olabilir;

 Deniz seviyesi yükselmesine bağlı olarak, Türkiye’nin yoğun yerleşme, turizm ve tarım alanları

durumundaki, alçak taşkın-delta ve kıyı ovaları ile haliç ve ria tipi kıyıları sular altında kalabilir;

 Mevsimlik kar ve kalıcı kar-buz örtüsünün kapladığı alan ve karla örtülü devrenin uzunluğu

azalabilir; ani kar erimeleri ve kar çığları artabilir;

 Kar erimesinden kaynaklanan akışın zamanlamasında ve hacmindeki değişiklik, su kaynaklarını,

tarım, ulaştırma ve rekreasyon sektörlerini etkileyebilir.
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Turizm, hızla büyüyen dünyanın en büyük sektörlerinden birisidir ve çeşitli şekillerde iklim değişikliklerine

duyarlıdır (Patterson, Bastianoni ve Simpson, 2006: 339). İklim turizm için önemli bir kaynaktır (Hamilton

ve Tol, 2007: 161) ve iklim, tatil takvimi hazırlanırken son derece etkili bir faktördür (Valls ve Sadra, 2009:

41). İklim değişikliğinin de turizm üzerinde derin bir etkisi bulunmaktadır (Hamilton ve Tol, 2007: 161).

Çünkü birçok turizm faaliyeti, hava koşulları ve doğal kaynaklara bağlıdır (Hein, Metzger and Moreno, 2009:

170). Turizm, ormanlar, dağlar, göller, kumsallar, sahiller gibi doğal kaynaklara bağlı olduğu gibi hava

koşulları ile de ilişkilidir. Bu kaynaklar, çoğu cazibe potansiyeli olan destinasyonlar için pek çok açıdan

önemlidir. Dolayısıyla turizm rehberlerinde bu doğal manzara unsurlarına vurgu yapılmaktadır (Buzinde vd.,

2010: 581). Turizm sektörü, dünya ikliminin doğal çevreyi doğrudan etkileyeceğinin farkındadır.

Destinasyonları farklı etkileyecek olmasına rağmen, bilim adamları, turizm açısından hayati öneme sahip kıyı

ve dağlık bölgelerin büyük bir risk altında olduğunu iddia etmektedirler (Buzinde vd., 2010: 582). Hill,

Wallner ve Furtado (2010; 71), dağlık alanların küresel ortalamaya göre daha fazla ısınma yaşadığını ve

Avrupa’daki dağ ekosistemlerinin iklim değişikliği sebebiyle tehdit altında olduğunu belirtmişlerdir. Yine

başka bir çalışmada, doğa merkezli turizmin ve açık alandaki rekreasyon faaliyetlerinin iklimden çok fazla

etkilendiği ifade edilmiştir. İklim, birçok turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin temelini oluşturan fiziksel

kaynakları etkileyebilmektedir (Jones ve Scott, 2006: 42).

İklim Değişikliğinin Turizme Olumsuz Etkileri

Dünya Turizm Örgütü’ne (2001) göre, kıyıların bozulması, kıyıda faaliyet gösteren turistik işletmeler için

büyük dezavantajlar yaratacaktır. Dolayısıyla, konaklama ve diğer işletmeler için de iklim değişikliği sonucu

sahillerin bozulması hem hammadde hem de ekonomik kayıplar yaratacaktır (Hacıoğlu vd., 2009: 1200).

İklim değişikliklerinin kısa süreçte turizmde olumlu etki yapacağı düşünülse de, doğal çevre ve insan sağlığı

üzerindeki olumsuz etkileri belirlendikçe turizm de olumsuz etkilenecektir. İklimdeki hızlı değişiklikler

(sıcaklığın artması), turizmi besleyen çevreyi yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakacağından, birçok

turizm çeşidi de tehdit altına girecektir (Kesim vd., 2007:465).

İklim değişikliği ile birlikte şiddetli hava olaylarının (seller, kuraklık, vd) gerçekleşeceği tahmin

edilmektedir. Bunların, insan sağlığını tehlikeye düşürmek ve ekosistemlere zarar vermek gibi etkileri turizm

ile ilişkili olan negatif etkileridir (Nicholls, 2004: 239). Mevsimsel sıcaklıkların değişmesi özellikle kış

turizmini olumsuz etkileyecek, ısınan havanın bölgedeki karı eritmesi ya kış sezonunu kısaltacak ya da orada

kış sporlarının yapılmasına olanak vermeyecektir. Daha ileri boyutlarda hızlı iklim değişiklikleri, deniz

suyunun üst tabakalarının ısınmasına neden olacak, deniz suyu ısındıkça kasırgalar, tayfunlar ve tropik

siklonlar dünyanın bazı bölgelerinde şiddetini arttıracaktır. Bunun sonucunda bazı alanlar su yetersizliğinden

ya da ortalama deniz seviyesindeki artışların yol açtığı baskınlar nedeniyle oturulamaz hale gelebilecektir.

Buna bağlı olarak da kıyı kentleri ve turizm merkezleri değişecektir (Kesim vd., 2007: 465).

Dünya ısındıkça, canlılar hızlı değişime uyum sağlamakta zorlanacak, iklim değişimi ve insan müdahalesi ile

birlikte dünyanın akciğerleri olan ormanlar hızla tükenecektir. Bu etkenler, bitki ve hayvan varlığının yok

olmasına neden olacağından, gözlem amaçlı turizm çeşitleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır

(Hacıoğlu vd., 2009: 1201). Turistik bölgelerin çok ısınarak turizm faaliyetlerine elverişsiz hale gelmeleri,

deniz seviyelerindeki yükselmeler nedeniyle plajların sular altında kalması, kıyı ekosistemlerinin bozulması,

aşırı yağışların ve sellerin turizm faaliyetlerini engellemesi iklim değişikliğinin doğrudan etkileri arasında

sayılabilir. Özellikle deniz suyu seviyesinde meydana gelecek bir birimlik yükselme bu yükselmenin yüz katı

kıyı erozyonuna yol açmaktadır. Veriler değerlendirildiğinde en iyi tahmin ile deniz seviyesinde meydana

gelecek 0,18–0,38 m.lik bir yükselmenin 18–38 m. kıyı kaybına yol açacağı söylenebilir. Bunların yanı sıra

ısınma etkisinden dolayı yaz sezonu uzayıp turizm talebi artabilir, fakat bu uzun vadede daha da fazla çevre

sorununu ve ısınma etkisini beraberinde getirecektir. Kuraklığa bağlı olarak oluşacak su sıkıntısı ve temiz

suya erişilememesiyle ortaya çıkacak salgın hastalıklarla aşırı sıcaklardan kaynaklı hastalıklar ise dolaylı

etkileri oluşturmaktadır (Sevim, 2009: 44, 46).

Artan ısı dalgalarıyla birlikte, birçok turist otel odalarından dışarıya çıkmamayı tercih etmektedir.

Hastanelere ve acil servislere sıcak nedeniyle gelenlerde ve tatillerini kısa kesip ülkelerine dönen turist

sayılarında da artış görülmektedir (Perry, 2000: 5).

Sonuç olarak iklim değişikliği nedeniyle turizm merkezleri, turizm sezonu, turist sayıları ve turizm talebi

değişmektedir. Turizm talebinin esnek yapısı nedeniyle iklim değişikliği sonucu meydana gelecek

olumsuzluklar karşısında talebin tepkisi çok sert düşüşler şeklinde olabilecektir (Sevim, 2009: 45).
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İklim Değişikliğinin Olumlu Olarak Nitelendirilebilecek Etkileri

Hızlı iklim değişikliği, belirtildiği gibi insanlığın zararınadır. Ancak nasıl savaşların teknolojinin bu denli

hızlı gelişmesine katkısı oluyor ise, aynı şekilde turizm de iklim değişikliğinden bazı yönleri ile olumlu

etkilenebilmektedir. Özellikle iklim değişikliğini tartışmak üzere yapılan toplantılar bir turizm hareketidir.

Son birkaç yılda, ulusal ve uluslararası düzeyde bu konuda yapılan toplantıların sayısının artmış olması da

bunun bir göstergesidir (Kesim vd., 2007: 465). Artan bu toplantılar da toplantının yapılacağı yere olan

seyahatlerde, bu yerdeki konaklamalarda ve diğer turizm faaliyetlerinde (yeme-içme, eğlence, vb.) artışa

neden olmaktadır.

İklim değişikliğinin diğer bir olumlu etkisi ise, yüksek hava ve deniz suyu dereceleri daha uzun bir turizm

sezonunu destekleyebilir. Eğer yaz mevsimi çok sıcak olursa bahar ve sonbahar ayları büyük yaz holü haline

gelebilir ve ölü turizm sezonu ortadan kalkabilir. Yüksek sıcaklarda talebin düşmesini önlemek için çeşitli

sanat festivalleri, bot yarışları, yiyecek-içecek aktiviteleri gibi sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenebilir

(Perry, 2000: 5).

İklim değişikliği ile oluşan bazı değişimlerin, kısa süreçte turizmde yeniliklere olanak sağlayabileceği de

düşünülmektedir (Hacıoğlu vd., 2009: 1200). İklim değişikliği ile birlikte soğuk destinasyonların daha sıcak

olması bu destinasyonları daha cazip hale getirecektir (Hamilton ve Tol, http://www.fnu.zmaw.de). Örneğin,

soğuk olarak bilinen özellikle Karadeniz kıyılarının deniz mevsimi uzayacak, Akdeniz kadar Karadeniz

kıyıları da tercih edilebilecektir. Ayrıca yeni oluşacak doğal değişimlere bağlı olarak bilimsel eğilimler

artacak farklı bir turizm hareketliliği başlayacaktır. Örneğin, doğal varlıklarını koruyabilen, yayla ve milli

parklar gibi alanlara ilgi zamanla daha da artacak, turizm gelişmeleri bu yönde de hız kazanacaktır (Kesim

vd., 2007: 465; Hacıoğlu vd., 2009: 1200).

Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Turizm

Bir alandaki biyolojik çeşitlilik; o alanda yaşayan canlıların çeşitliliği, canlıların içinde yaşadıkları ortam ve

birbirleri ile olan ilişkilerine göre ölçülmektedir. Bu zenginliğin oluşabilmesi için çok uzun sürelerin geçmesi

gerekmekte ve tahrip edildikten sonra onarılması mümkün olmamaktadır. (Demir ve Çevirgen, 2006a: 14).

Giderek artan sayıda yaşan çevresel bozulmanın bir an önce önlenmesi için çaba harcamanın gerekliliği her

geçen gün daha fazla anlaşılmaktadır. Bu gereklilik, insanları hem ekonomik kalkınmayı sürdürme, hem de

çevresel bozulmayı önleme gibi iki ayrı, fakat birbirini etkileyen konuyu aynı platformda değerlendirerek bir

sonuç üretme durumunda bırakmıştır (Kahraman ve Türkay, 2006: 76). Bu nedenle yapılması gereken, bu

kaynakları teslim alındığı gibi korumak, hatta geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak olmalıdır.

Sürdürülebilirlik kavramının temelinde de bu yatmaktadır (Demir ve Çevirgen, 2006a: 14).

İngilizcede “sustainability” olarak bilinen ve Türkçeye “sürdürülebilirlik” olarak çevrilen kavram, “devam

ettirmek, beslemek” anlamını ifade etmektedir (Küçükaslan, 2007: 46). Sürdürülebilirlik, “insan nüfusunun

faaliyetleri ile birlikte onların doğal, sosyal ve kültürel çevreleri arasında uyumun bulunduğu bir denge

durumudur” şeklinde ifade edilmekte (Demir ve Çevirgen, 2006a: 95); “belirli bir ekosistemin ya da

sürekliliği olan herhangi bir sistemin kesintisiz, bozulmadan, aşırı kullanımla tüketmeden ve ana kaynaklara

aşırı yüklenmeden sürdürülebilmesi yetkinliği” olarak tanımlanmaktadır (Demir ve Çevirgen, 2006a: 94;

Küçükaslan, 2007:46; Sezgin ve Karaman, 2008: 29; Kaypak, 2010: 96).

Sürdürülebilir kalkınma kavramı 1980 yılında Dünya Koruma Birliği (World Conservation Union) tarafından

yayınlanan Dünya Koruma Stratejisi (World Conservation Strategy-WCS) ile gündeme gelen; 1987 yılında

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu (United Nations Commission on Environment and

Development-UNCED) tarafından yayınlanan Brundland Raporu ile popüler hale gelen bir kavramdır

(Holden, 2000: 165). “Ortak Geleceğimiz” olarak da bilinen bu raporda sürdürülebilir kalkınma; “bugünün

ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin

karşılamaktır” şeklinde tanımlanmıştır (United Nations, 1987).

Sürdürülebilirlik, tüm sektörlerde gerçekleşmesi gereken ve beşeri yaşamın bir gereği olarak birçok yönlendi

rici ilkeler, stratejiler ve hedefler bütününü ifade etmektedir. Bu kavram uzun vadede düşünmek, dolayısıyla

esas olarak korumak anlamına gelmektedir (Demir ve Çevirgen, 2006b: 94). Bununla birlikte

sürdürülebilirlik kavramı salt korumayı değil, koruma ile kullanma arasındaki dengeyi bulmaya çalışır

(Demir, 2002: 89; Gürer, 2003: 31; Kahraman ve Türkay, 2006: 78; Kocaboyun, 2009: 36). Bu nedenle

kalkınma ve çevre korumanın birlikte yürütülmesi büyük önem kazanmaktadır (Kaya, 1997: 3; Demir, 2002:

89).
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Tanımlardan da anlaşılacağı gibi sürdürülebilir kalkınma, sadece mevcut nesillerin değil, gelecek nesillerin

de ihtiyaçlarının karşılanması anlamını taşımaktadır. Bu yaklaşımı dünyada yaygın olarak kullanılan

Kızılderili atasözü olan; “Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, biz bu dünyayı gelecek nesillerden

ödünç aldık” ile özetlemek mümkündür (Davidson, 1992: 52; Demir ve Çevirgen, 2006b: 99).

Sürdürülebilir kalkınmanın, dünyanın geleceği açısından öneminin kavranması, her sektörü kendi işi ile ilgili

çözümler üretmeye itmiştir. Turizm de, yoğun çevresel etkileşimi ile bu çözüm ortamının doğmasına gerek

duymaktadır (Kahraman ve Türkay, 2006: 95). Nitekim son yüzyıldır sürdürülebilir turizm kavramı turizm

teorisyenleri ve uygulayıcıları arasında ilginin giderek arttığı bir odak noktası olmuş ve çoğu turizm ile ilgili

organizasyonlar ve işletmeler sürdürülebilir turizm ile ilgili çeşitli planlar geliştirmişler ve bir dizi ilkeler

belirlemişlerdir (Sharpley, 2000: 1).

Turizm girişimcileri, planlamacıları ve araştırmacılar sürdürülebilir kalkınmanın; “gelecek nesillerin

ihtiyaçlarını karşılamalarını tehlikeye atmadan günümüz ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma” olan tanımını

turizme adapte etmişler (Hinch, 1996, 95) ve sürdürülebilir turizmi; “turizm kaynaklarının tüketilmeden,

kirletilmeden ve tahrip edilmeden gelecek nesillerin de kullanabilmesini sağlayacak şekilde kullanılışının

düzenlenmesi” olarak tanımlamışlardır (Greenwood, 2006: 18; Avcıkurt, 2009: 145).

Turizm açısından sürdürülebilirlik kavramı, turizmin kaynağı olan doğal, tarihi, kültürel, sosyal ve estetik

değerlerin korunup geliştirilerek çekiciliklerin devamının sağlanmasını ve bunlar arasındaki uyumu ifade

etmektedir (Demir, 2002: 90; Tuna, 2007: 27, Timur ve Getz, 2002: 223). Sürdürülebilir turizm doğal

kaynakları, doğal ve kültürel mirası ve sosyo-ekonomik refahı göz önüne alırken (Butler, 1999: 10; Çıracı,

Turgut ve Kerimoğlu, 2008: 91), aynı zamanda kültürel ve çevresel zararları minimuma indirmeyi ve ziyaretçi

memnuniyetini optimize etmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır (Kaya, 1997: 25; Lane, 2005: 13).

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü sürdürülebilir turizmi tanımlarken, sürdürülebilirliği üç temel

konuda (ekolojik sürdürülebilirlik, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik, ekonomik sürdürülebilirlik) ele almış

(Welford, Ytterhus and Eligh, 1999: 166; Henry ve Jackson, 1996: 18; Sprecher, 2000: 34; Welford ve

Ytterhus, 2004: 411; Gordon, 2005: 33; Timur, 2005: 21; Güneş, 2008: 172; Hyslop, 2008: 11) ve

sürdürülebilir turizm gelişimini; gelecek için fırsatları arttırırken ve korurken, bugünkü turistlerin ve ev

sahibi bölgelerin ihtiyaçlarını karşılamak olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda sürdürülebilir turizm; kültürel

bütünlüğün, gerekli ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşam destek sistemlerinin devamlılığı

sağlanırken, ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçların karşılanabileceği şekilde tüm kaynakların korunması ve

yönetilmesini sağlayan turizm olarak görülmektedir (Kaya, 1997: 25; Sprecher, 2000: 34; Eligh, Welford and

Ytterhus, 2002: 224; Gürer, 2003:32; Keleş, 2003: 21; Erdoğan, 2003: 100; Welford ve Ytterhus, 2004: 411;

Ünger, 2005: 15; Kahraman ve Türkay, 2006: 96; Demir ve Çevirgen, 2006a: 103; Toprak, 2006: 148; Akşit,

2007: 443; Altıntaş, 2007: 755; Demiroğlu, Çetin ve İzgi, 2007: 156; Özen ve Yalçınkaya, 2007: 152;

Saydan ve Küçükaslan, 2007: 109; Sarkım, 2008: 4; Kaypak, 2010: 96).

İklim değişikliğinin turizme olası etkilerinden hareketle uluslararası düzeyde çeşitli konferanslar düzenlenmiş

ve küresel ısınma ve iklim değişikliği konularıyla mücadele edilmesi gerektiği ifade edilmişir. Bu

konferansların en önemlilerinden biri 1992 yılında Birleşmiş Millet düzeyinde gerçekleştirilen “İklim

Değişikliği Üzerine Birleşmiş Milletler Çerçeve Toplantısı” ve ardından 5 yıl sonra imzalanan “Kyoto

Protokolü”dür (Çokgezen, 2007: 97). Protokol, ülkelere sera gazı (karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazot

oksit (N2O), kükürt heksaflorür (SF6), hidroflorürkarbon (HFC), perflorürkarbon (PFC)) salınımlarını

azaltmak amacıyla çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Türkiye de Şubat 2009 yılı itibariyle Kyoto

Protokolü’nü, TBMM Genel 10. Kurulu’nda kabul ederek yasalaştırmıştır. Böylece protokole taraf olan

Türkiye’nin 2012’ye kadar hiçbir yükümlülüğü olmayacak, fakat 2012’den sonra yükümlülük altına

girecektir (Durgun ve Memişoğlu, 2009: 9).

Avrupa Birliği düzeyinde de iklim değişikliği ve turizm alanında çeşitli gelişmeler söz konusudur. Avrupa

Birliği’nin Beşinci Çevre Eylem Programı; sanayi, enerji, ulaştırma, tarım ve turizm olmak üzere beş temel

sektörün çevre üzerinde yarattığı baskıya yönelmiştir. Çevre sorunlarını geniş bir bakış açısıyla ele alan

Beşinci Program, iklim değişikliği, hava kirliliği, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin kaybı, kentsel

çevrenin bozulması, kıyı alanları ve atıklar üzerinde özellikle durmaktadır. Rio Konferansı’nda her biri için

ayrı anlaşma belgeleri üretilen, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin kaybı, ormansızlaşma gibi küresel

sorunların yanı sıra Orta ve Doğu Avrupa’nın çevre sorunları da Program’da değinilen konular arasındadır

(Duru, 2003: 8).
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Batı Karadeniz Bölgesi Turizm Potansiyeli

41.020 km2’lik alana, yaklaşık 500 km kıyı uzunluğuna sahip, kültürel ve doğal çekicilikler açısından

oldukça zengin olan Batı Karadeniz Bölümü uzun zaman önce turizm endüstrisi ile tanınmış olmasına

rağmen turizm henüz gelişmekte olan bir endüstridir. Özellikle ekolojik kaynaklar ve doğal güzellikler

(örneğin; yaylalar, su kaynakları, mağaralar, şelaleler, ağaç ve bitki toplulukları vb.) açısından oldukça

zengin olan bölgedeki bazı destinasyonlarda ekolojik turizm hareketleri başlamış olmakla birlikte henüz

yeterli gelişme kaydedilememiştir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, bu kaynakların hem turistler hem

yatırımcılar hem de yerel yönetimler tarafından henüz keşfedilmemiş olmasıdır. Ayrıca; bölge insanının

özellikle bazı yörelerde turizm endüstrisi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaması, bölgede turizminin

(özellikle ekoturizmin) gelişimini engelleyen faktörlerden biridir. Böylece sahip olunan kaynaklar verimli

olarak kullanılamamakta ve ekonomik bir değer olarak bu kaynaklardan yeterince yararlanılamamaktadır.

Batı Karadeniz Bölgesi 6.390’ı Turizm İşletme Belgeli olmak üzere toplam 17.786 yatağa sahiptir (Türker ve

Çetinkaya, 2009: 17).

Tablo 2. Batı Karadeniz Bölgesindeki Yatak Kapasitesi

İLLER TESİSİN SINIFI

Bakanlık Belgeli Belediye Belgeli

Oda Sayısı Yatak Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı

Karabük 332 757 610 1413

Bartın 212 458 834 2050

Zonguldak 334 662 591 1180

Bolu 1275 3151 974 2360

Düzce 264 503 546 1303

Kastamonu 270 717 532 1207

Sinop 71 142 862 1883

TOPLAM 2758 6390 4949 11396

Kaynak: Türker ve Çetinkaya, 2009: 17.

Batı Karadeniz Bölgesi Turizm Çeşitleri

Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan illerin sahip oldukları turizm çeşitleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 3. Batı Karadeniz Bölgesinde Yer Alan İllerin Turizm Çeşitleri

İLLER TURİZM ÇEŞİTLERİ

Karabük Kültür Turizmi, Ekoturizm, Mağara Turizmi, Yayla Turizmi, Termal Turizm, Av

Turizmi

Bartın Kültür Turizmi, Kongre Turizmi, Yat Turizmi, Kıyı Turizmi, Yayla Turizmi,

Ekoturizm

Zonguldak Kültür Turizmi, Kıyı Turizmi, Yayla Turizmi, Av Turizmi

Kış Turizmi, Kültür Turizmi, Termal Turizm, Kongre Turizmi, Yayla Turizmi, Kamp

ve Karavan Turizm, Spor Turizmi, Ekoturizm, Av Turizmi

Düzce Kıyı Turizmi, Ekoturizm, Kültür Turizmi, Spor Turizmi, Yayla Turizmi

İnanç Turizmi, Kıyı Turizmi, Yayla Turizmi Ekoturizm, Sağlık Turizmi, KışTurizmi,

Spor Turizmi, Kuş Gözlemciliği, Av Turizmi

Kültür Turizmi, İnanç Turizmi, Kıyı Turizmi, Yayla Turizmi, Mağara Turizmi, Kamp

ve Karavan Turizmi, Yat Turizmi, Kuş Gözlemciliği, Av Turizmi

Kaynak: İllerin İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri

Bolu

Kastamonu

Sinop

Tablo 3’te görüldüğü gibi, Batı Karadeniz Bölgesi, turizm çeşitleri bakımından oldukça zengin kaynaklara

sahip bir bölgedir. Bölgenin sahip olduğu bu zenginlik, hemen hemen tüm turizm faaliyetlerinin yapılmasına

imkan sağlamaktadır. Bu çeşitliliğe rağmen bölgenin, diğer turistik bölgelerle karşılaştırıldığında hak ettiği

yeri alamadığı söylenebilir. Bölgenin hak ettiği konumu elde edilebilmesi için, sahip olduğu güçlü ve zayıf

yanlarının yanı sıra bugün ve gelecekte bölgenin sahip olduğu fırsatların ve bölgeye yönelik tehditlerin iyi bir

şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bölgenin pazar araştırmasının iyi bir şekilde yapılarak hedef
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kitlenin doğru bir şekilde seçilmesi; pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin tespit edilen bu unsurlar dikkate

alınarak yürütülmesi oldukça önemlidir.

Batı Karadeniz Bölgesi, genel olarak doğal güzelliklerin zengin ve yoğun olduğu bir bölgedir. Bölgede ikisi

Bolu’da (Abant Gölü Tabiat Parkı, Yedigöller Millî Parkı); biri Bartın Kastamonu’da (Küre Dağları Milli

Parkı) bir diğeri Kastamonu’da (Ilgaz Dağı Millî Parkı) olmak üzere 4 adet Milli Park bulunmaktadır. Bunun

yanı sıra 3 adet Tabiat Parkı; 7 adet Tabiatı Koruma Alanı ve 20 adet Tabiat Anıtı bulunmaktadır

(http://www.milliparklar.gov.tr/). Dolayısıyla bölge içerisinde yer alan destinasyonlarda, özellikle de Milli

Parkların varlığı nedeniyle, ekoturizm önemli bir yer tutmaktadır. Bu da bölgeye sürdürülebilirlik açısından

rekabet avantajı sağlamaktadır. Bölgenin sahip olduğu bu doğal güzellikler ve bu unsurların çok fazla tahrip

edilmemiş olması da yine bölgeye avantaj sağlayan diğer bir husustur. Ancak, bölgeye yönelik turizm

hareketlerinin artmaya başlaması durumunda sahip olduğu bu çekiciliklerin korunması ve tahrip edilmemesi

son derece önemli bir durumdur. Dolayısıyla bölgeye yönelik turizm politikaları oluşturulurken bu konu

mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Önceki Araştırmalar

Camelia ve Marius-Razvan (2009: 123), hava sıcaklıkları, yağmur yağışları ve su kaynaklarının tarım, orman

ve balıkçılık için önemli unsurlar olduğunu ve bu unsurların, sektördeki verimliliği etkilediğini ifade

etmişlerdir. İklim değişikliği ile birlikte ortaya çıkması tahmin edilen aşırı hava olaylarının tarım, balıkçılık

ve yiyecek güvenliği üzerinde negatif etkileri olacağını vurgulamışlardır. Dolayısıyla gastronomi turizmine

temel oluşturan yiyecek çeşitliliği ve güvenliği de iklim değişikliğinin tehdidi altındadır.

Hamilton vd. (2005), iklim değişikliği nedeniyle, turistik taleplerin ovalık ya da deniz seviyesine yakın

bölgelerden, daha yüksek alanlara ve yaylalara kayacağını belirtmişlerdir. Bununla birlikte kutup bölgelerine

yakın alanlara ilginin artacağını; kutup bölgelerindeki potansiyel turistlerin evlerinde kalmalarına, dolayısıyla

kutup insanlarının uluslararası turizm hareketlerine daha az katılmalarına sebep olacağını ifade etmişlerdir.

Berrittella vd. (2006: 913) yaptıkları çalışmada, iklim değişikliğinin turist taleplerinde yer değişikliklerine

sebep olacağını ve bu yüzden bölgesel ekonomilerin bundan olumsuz yönde etkileneceğini belirtmişlerdir.

Ayrıca sağlık açısından da istenmeyen durumların artacağını ifade etmişlerdir.

Brandenburg vd. (2007), iklim ile seyahat kararları arasında ilişki olduğunu belirtirken, yapılan çalışmaların

çoğunda, iklim değişikliğinin turistlerin talep ettikleri destinasyonlarda değişikliklere sebep olacağını ifade

etmişlerdir (Ör., Berrittella vd., 2006; Becken, 2005; Cho, 2009; Dwyer vd., 2009; Dwyer ve Edwards, 2009;

Farajzadeh ve Matzarakis, 2009; Hamilton vd., 2005). Falk (2009: 1), yaptığı çalışmada iklim

değişikliğinden kayak merkezlerinin etkileneceğini ifade etmiştir. İklim değişikliği ile birlikte artan

sıcaklıklarla kar yağışlarının azalacağını ve bu durumun direk olarak kayak merkezlerini etkileyeceğini

belirtmiştir. Hamilton vd. (2005: 253) yaptıkları çalışmada, iklim değişikliği etkilerinin bir destinasyonun

rakiplerine göre konumunu nasıl değiştirdiği konusunun da önemli olduğunu ifade etmiştir. Örneğin, iklim

değişikliği ile birlikte eğer İsviçre sahip olduğu kar yağışının yarısını kaybederse diğer Avrupa kayak

destinasyonlarının yağışın tamamını kaybedebileceği ve bunun sonucunda İsviçre, Avrupa’da tek doğal kara

sahip yeri olarak avantaj elde edebileceği çalışmada belirtilmiştir. Bununla birlikte, İsviçre, İskoçya,

Avusturya Alpler ve Kanada’daki kış sporu aktivitelerinin yapıldığı turizm sezonu uzunluğunun da iklim

değişikliği sebebiyle etkileneceği ifade edilmiştir. Artan sıcaklıklarla beraber iklim değişikliğinden en çok

etkilenecek alanların kayak merkezleri ve kış turizminin yapıldığı bölgeler olacağı tahmin edilmektedir (Koç

ve Güçer, 2003: 14; Hamilton vd., 2007: 2113; Hartley ve Keables, 1998: 281; Hoffmann vd., 2009:256).

İklim değişikliğinin, turizmle ilişkili işletmelerin finansal açıdan devamlılığını tehdit ettiği ve turizm

faaliyetleri üzerinde etkileri olduğu yine başka bir çalışmada belirtilmiştir (Harrison vd., 1999: 203).

Yöntem

Araştırmanın temel amacı, iklim değişikliğinin sürdürülebilir turizm üzerine olası etkilerini ortaya koymak ve

Batı Karadeniz Bölgesi’nin turizm açısından sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmesi için öneriler

geliştirmektir. Bu araştırma teorik bir araştırma olup, bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak konu

hakkında daha önce yapılan çalışmaların faydalanıldığı yazılı kaynaklar seçilmiştir.

Daha önce de belirtildiği gibi çalışmanın ana materyalini Batı Karadeniz Bölgesi oluşturmaktadır.

Dolayısıyla araştırmaya sadece belirlenen bölgedeki illerin dahil edilmiş olması, araştırmanın sınırlılığı

oluşturmaktadır. Ayrıca iklim değişikliğinin Batı Karadeniz ve bu bölgenin turizmi üzerine etkilerine yönelik

yapılan bir çalışmanın olmaması diğer bir sınırlılıktır. Bu sınırlılığa rağmen, iklim değişikliğinin genel olarak
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turizm faaliyetlerini nasıl etkileyebileceği ve hangi turizm çeşitleri üzerinde etkili olabileceğine yönelik

yapılan çalışmalar araştırmaya önemli katkılar sağlamaktadır.

Araştırmada öncelikle iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm kavramları açıklanmaya

çalışılmıştır. Araştırma alanını oluşturan Batı Karadeniz Bölgesini oluşturan illerdeki mevcut turizm çeşitleri

belirlenmiştir. Ayrıca, bölgenin turizm durumu, ziyaretçilerin konaklamasına imkan veren tesisler ile ilgili

yazılı veriler ile literatür çalışmasından elde edilen veriler sınıflandırılarak veri grubu şekline

dönüştürülmüştür. Bütün bu bulgular sonucunda iklim değişikliğinin Batı Karadeniz Bölgesine olan etkileri

irdelenerek bölgenin SWOT analizi yapılmış ve bölgenin sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmesine

yönelik öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.

Bulgular ve Sonuç

Turizm açısından küresel ısınma ve ortaya çıkacak iklim değişikliği incelendiğinde, Akdeniz bölgesindeki

ülkelerin ve dolayısıyla bu bölgede yer alan Türkiye’nin bu değişikliklerden büyük oranda etkileneceği

tahmin edilmektedir. Turizm sezonunu uzatma, yazın serin olan bölgelerdeki iklimin daha ılık geçmesi gibi

olumlu etkileri olsa da iklim değişikliğinin oluşturacağı olumsuz etkilere karşı önlem alınmadığı takdirde

ileriki yıllarda sadece Akdeniz bölgesi turizmini değil, tüm dünyadaki canlı yaşamını ve dünya turizmini

etkileyecektir. Bu etkilerin başında ise; daha öncede belirtildiği gibi artan sıcaklıkların ve buzulların

erimesinin sebep olacağı orman yangınları ve kıyı bölgelerde su taşkını riskleri gelmektedir. Orman yangını

tehdidinin olduğu turistik yerlerde, turistler yaşamlarını riske atmamak için bu bölgelere olan taleplerini

başka turistik bölgelere yönelteceklerdir. Aynı şekilde deniz seviyesinde olan ve su baskınlarına karşı önlem

alınmayan turistik yerleşim merkezlerine olan turistik talep de azalmaya başlayacaktır.

İklim değişikliğinin turizm üzerinde olası etkileri göz önünde bulundurulduğunda Batı Karadeniz Bölgesi’nin

sahip olduğu güçlü ve zayıf yanları ile faydalanabileceği fırsatlar ve karşı karşıya olduğu tehditler aşağıdaki

tabloda gösterilmiştir (Tablo 4).

Tablo 4. Batı Karadeniz Bölgesi Turizminin SWOT Analizi

GÜÇLÜ YANLARI ZAYIF YANLARI

 Bitki ve hayvan çeşitliliğine sahip olması

 Doğal güzelliği barındıran dört adet Milli Park’a sahip

olması

 Orman alanlarının hala çok fazla tahrip edilmemiş

olması

 Tarihi, arkeolojik, dinsel unsurların zenginliği

 Her mevsimde gerçekleştirilebilecek turizm çeşitlerine

sahip olması

 Ulusal turizm hareketleri bakımından turist gönderen

büyük şehirlere yakın olması

 Tam anlamıyla keşfedilmemiş bir çekim merkezi olması

 Çevreye duyarlı seyahat acentaların ve tur

operatörlerinin eksikliği

 Yerel yöneticiler, ekoturistleri, acentalar, yöre insanları

gibi bölge içerisindeki paydaşların arasında diyalog ve

işbirliğinin yetersiz olması ve katılım eksikliği

 Bölgesel anlamda bir turizm politikasının olmaması

 Doğal alanlarda yapılan etkinlikleri denetlemeye yönelik

kurumsal bir yapının olmaması

 Finansman, yatırım teşvikleri ve girişimciliğin

yetersizliği

 Toplumun alternatif turizm bilincinin yeterince

geliştirilememiş olmaması

 Çevreye duyarlı turizm çeşitlerinin tanıtılması ve

pazarlamasına yönelik faaliyetlerin yetersizliği

FIRSATLAR TEHDİTLER

 Turizm hareketlerine katılan insanların çevreye daha az

zarar veren turizm çeşitlerine yönelmesi

 Kıyı turizminin haricinde iklim değişikliğinden çok fazla

etkilenmeyecek turizm çeşitlerinin (Kültür Turizmi,

Mağara Turizmi, Termal Turizm, İnanç Turizmi gibi)

gerçekleştirilmesine imkan sağlayan kaynakların olması

 Yaz aylarında sıcaklıkların Akdeniz bölgesine göre daha

kabul edilebilir seviyelerde olması

 Akdeniz bölgesindeki kıyı turizminin artık doyum

noktasına ulaşması ve turistlerin alternatif destinasyon

arayışı

 İklim değişikliği ile birlikte turistlerin, deniz

seviyesindeki yerlerden daha yüksek ve yayla alanlarını

tercih edebilecek olması

 Sürdürülebilir turizm çeşitlerine yönelik olarak

uygulanacak teşvik ve yatırımların doğal alanlarda aşırı

tahribata yol açması

 Artabilecek nüfus yoğunluğuna önlem alınmadığı

takdirde taşıma kapasitesinin aşılması ve doğal alanların

tahrip edilmesi

 Bölgeye yönelik turların plansız bir şekilde yapılmasının

sebep olacağı turist akınının kaynakların bozulmasına ve

yok olmasına neden olması

 Kış aylarında sıcaklıkların artması sebebiyle kayak

merkezlerinin bundan olumsuz etkilenmesi

 Sıcaklığın artması sonucu orman yangınlarında da artış

yaşanması ihtimali

 Sıcaklık artışına uyum sağlayamayan flora ve fauna yok

olma tehlikesi ile karşı karşıya kalma durumu
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Türkeş vd.nin (2000: 11) yapmış oldukları bir araştırmada 1998 yılı Mayıs ayında Batı Karadeniz’de

meydana gelen ve özellikle Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu’da etkili olan sel ve taşkın olaylarının

nedeninin iklim değişikliği ile doğru orantılı olduğunu ifade etmişlerdir. İklim değişikliği nedeniyle yaşanan

bu ve benzeri olumsuz olayların tekrarlanma olasılığının bölge turizmine yapacağı olumsuz etkiler açıktır.

Harita 1. 2080 Yılına Kadar Avrupa’da Tahmin Edilen Sıcaklık Değişimleri (C°)

Not: 1961-1990 yılları arasında sıcaklık değişimleri dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Kaynak: EEA, 2004:25.

Avrupa Çevre Ajansı’nın (EEA) Türkiye’yi de içine alan Avrupa Bölgesine yönelik yaptığı araştırmasında

1961-1990 yıllarındaki sıcaklık değişimleri göz önünde bulundurularak, 2080 yılına kadar gözlenebilecek

sıcaklık değişimlerine yönelik tahminlerde bulunulmuştur. Yukarıdaki haritada da görüldüğü gibi,

araştırmaya göre 2080 yılına kadar Batı Karadeniz Bölgesi’nde ortalama 3.3 ila 3.4’lük sıcaklık artışı olacağı

tahmin edilmektedir.

Harita 2. Avrupa’da 2080 Yılına Kadar Yaz Yağışlarında Değişim (%) Projeksiyonu

Not: 1961-1990 yılları arasında yağış değişimleri dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Kaynak: EEA, 2004: 29.

EEA’nın yaptığı çalışmanın diğer bir sonucuna göre ise, 1961-1990 yılları arasındaki değişimleri göz önünde

bulundurularak, Türkiye genelinde yaz yağışlarında önemli oranda azalmalar olacağı tahmin edilmektedir.

Söz konusu araştırmaya göre (Harita 2) Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki yaz yağışlarında %24 ila %29 oranında

azalma olacağı tahmin edilmektedir.

Avrupa Çevre Ajansı’nın Batı Karadeniz Bölgesi’ni
de

içine alan çalışmasında,
2080

yılına kadar

sıcaklıkların artacağı ve yaz aylarındaki yağışların azalacağı tahmin edilmektedir. İklim değişikliğinin

ağırlıkla Akdeniz Bölgesi’ni tehdit ettiği varsayılsa da söz konusu araştırma iklim değişikliğinin Batı
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Karadeniz Bölgesi üzerinde de etkili olacağını ortaya koymaktadır. Yaz aylarındaki yağış düşüşlerinin ve

ortalama sıcaklık artışlarının kısa dönemde bölgede turizm sezonunu uzatabileceği düşünülse de uzun

dönemde bölgenin kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olduğu görülmektedir.

İklim değişikliğinin sürdürülebilir turizm üzerine etkilerini ve Batı Karadeniz Bölgesi’nin mevcut durumunu

göz önünde bulundurarak bölgede sürdürülebilir turizmin sağlanmasına yönelik aşağıdaki öneriler

sunulmuştur:

 Turizmin kaynağını oluşturan doğal, kültürel ve sosyal kaynaklar korunduğu sürece sürdürülebilir

turizm sağlanabilir. Bu nedenle özellikle koruma-kullanma dengesi içerisinde mevcut olan

kaynakların korunup geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması gerekmektedir.

 2080 yılına yönelik sıcaklık ve yağış değişim tahminleri göz önünde bulundurulduğunda bölge

kuraklık tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu sebeple bölgenin sahip olduğu bitki örtüsü ve su

kaynaklarının korunmasına gereken önemin verilmesi gerekmektedir.

 Mevcut kaynakların optimal kullanımı ve rasyonel dağılımı dengeli bir biçimde sağlanmalıdır.

 Ormansızlaşma kontrol altına alınmalı, bu durumdan doğacak erozyon ve sel baskınlarına karşı

önlemler alınmalıdır.

 İklim değişikliğinin neden olduğu ısınma sonucunda meydana gelebilecek yangın gibi doğal

tahribatın önlenmesi gerekmektedir.

 Özellikle endemik özellik gösteren flora ve faunanın korunması için gerekli önlemlerin alınması

gerekmektedir.

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve sınırlı kaynakların tüketilmesinin azaltılması

sağlanmalıdır.

 Tüm turizm endüstrisini, iklim değişikliğine neden olan katkılarını azaltmak için daha çevre-dostu

teknoloji kullanmaları teşvik edilmelidir.

 Turizm işletmelerinin özellikle otellerin Green Globe, Mavi Bayrak, Yeşil Yıldız, Beyaz Enerji gibi

çevreye duyarlılıklarını belgeleyen çevre standartlarına uygunluğunun sağlanması gerekmektedir.

 Tur operatörleri ve seyahat acentalarının turlarda özellikle çevreye duyarlılığı ön plana çıkaran

uygulamalarda bulunmaları gerekmektedir.

 Turizm işletmelerinin su kullanımını kontrol altına almaları ve gereksiz tüketimlerden doğan su

israfını önlemeleri gerekmektedir.

 Konaklama işletmelerinde ısıtma ve soğutma sistemlerinin karbondioksit salınımını azaltmak için

daha enerji-dost teknoloji ve malzemelerin kullanılması gerekmektedir.

 Turizm işletmelerinde en üst düzeyden en alt düzeye kadar çalışan tüm personelin bu konuda

bilinçlendirilmeli, gerekirse hizmetiçi eğitim programları düzenlenmelidir.

 İklim değişikliğinin dikkate alındığı turizm politikaları oluşturulmalıdır.

 İklim değişikliğinin sürdürülebilir turizme olası etkilerinin azaltılması için özel sektör, yerel halk,

sivil toplum örgütleri, uluslararası organizasyonlar gibi bütün aktörler arasında bir koordinasyon

sağlanması gerekmektedir.

 Bölge bazında iklim değişimleri izlenmeli; etkileri değerlendirmeli, turizme yönelik olası zararları

saptanmalı, bu konuda çeşitli uyum çalışmaları ve planlamalar yapılmalıdır.

 Bölgede bulunan ve turizm destinasyonları ve turizm işletmeleri iklim değişikliğinin olası etkilerini

analiz etmeli ve bu etkileri en aza indirecek stratejiler geliştirmeli ve bu olumsuzlukları fırsata

çevirmelidirler.

 Tüketim davranışını değiştirme ve daha çevre dostu turizm tercihleri oluşturma konusunda turistler

teşvik edilmelidir.

 Turistlerin çevre konusunda daha duyarlı davranmalarının sağlanması ve çevre farkındalığının

oluşturulması için özellikle tur öncesi bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

 İklim değişikliği ve etkileri konusunda, yerel halkın bilinçlendirilmesi programları oluşturulmalı ve

yeterli önlemlerin geliştirilmesi konularına katılımları sağlanmalıdır.

 Yerel toplumun da gerçekleştirilen projelere ve planlara dahil edilmesi gerekmektedir. Bunun için

öncelikle onların da fayda sağlayabileceği etkin programlar gerçekleştirilmelidir. Yerel toplum

turizmden fayda sağladığı sürece doğal, kültürel ve sosyal çevrenin korunmasında çaba sarf edecek

ve turizmi bu değerlerin korumasında etkin bir yol olarak görecektir.
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DATÇA’NIN
SÜRDÜRÜLEBİLİRTURİZM POTANSİYELİ:

TURİZM GELİŞİMİ İÇİN MEVCUT OLANAKLARIN

DEĞERLENDİRİLMESİ

İrfan ARIKAN

Krems University

Gökçe
YÜKSEK

Anadolu Üniversitesi

Özet

Sürdürülebilir kalkınmanın temelinde kaynakların korunması ve geliştirilmesi bulunmaktadır. Kaynakların

sürekli olarak, korunarak değerlendirilmeleri, özellikle yenilebilen kaynakların kendilerini yenileme sınırları

aşılmadan kalkınmaya destek olabilmeleri, çevreyi koruyan kalkınma felsefesinin temelini oluşturur. Bu

çalışmanın amacı, Datça’da sürdürülebilir turizm potansiyelini belirleyerek, bu potansiyelin kullanılabilmesi

için yapılması gerekenleri irdelemek ve sürdürülebilir turizm doğrultusunda SWOT analizi yaparak

Datça’nın sürdürülebilir turizm gelişimi konusunda nerede olduğunu belirlemektir. Örnek olay incelemesi

yapılan bu nitel araştırmada, veriler kaynak tarama, görüşme ve gözlem teknikleri ile elde edilmiştir. Bu

kapsamda; Datça'da yaşayan tarihçi Nihat Akkaraca, STK üyeleri ve Datça'nın gelişimine katkıda bulunan

kimi işletme sahiplerine ile yapılan görüşme ile Datça ilçesine ait sosyo-kültürel bilgiler elde edilmiş, yapılan

alan gezisi ve kaynak tarama yöntemi ile Datça’nın sahip olduğu mimari yapısı incelenmiş, alt ve üst yapı

unsurları ve turizm potansiyeli tespit edilmiştir. Elde edilen veriler yorumlanarak ve neden-sonuç ilişkileri

kurularak, ileriye yönelik tahminlerde bulunularak betimsel bir analiz yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Datça, Turizm Gelişimi

Giriş

Sürdürülebilir turizm, insanın etkileşim içinde bulunduğu ya da bulunmadığı çevrenin bozulmadan veya

değiştirilmeden korunarak, kültürel bütünlüğün, ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşamı sürdüren

sistemlerin idame ettirildiği ve aynı zamanda tüm kaynakların ziyaret edilen bölgedeki insanların ve

turistlerin ekonomik, sosyal ve estetik gereksinmelerini doyuracak şekilde ve gelecek kuşakların da aynı

gereksinmelerini karşılayabilecekleri biçimde yönetildiği bir kalkınma şeklidir. Sürdürülebilir kalkınmanın

temelinde ise kaynakların korunması ve geliştirilmesi bulunmaktadır. Kaynakların sürekli olarak, korunarak

değerlendirilmeleri, özellikle yenilebilen kaynakların kendilerini yenileme sınırları aşılmadan kalkınmaya

destek olabilmeleri, çevreyi koruyan kalkınma felsefesinin temelini oluşturur.

Bu çalışma, sürdürülebilir kalkınma felsefesi doğrultusunda Datça’nın sürdürülebilir potansiyelini

belirleyebilmek, mevcut varlıkların sürdürülebilir bir alternatif olarak kazandırılması için yapılması

gerekenleri tespit edebilmek ve sürdürülebilir turizm uygulamaları için önerilerde bulunmak için yapılmıştır.

Örnek olay incelemesi yapılan bu nitel araştırmada, kaynak tarama, gözlem ve mülakat tekniklerinin tamamı

veri elde etmede kullanılmıştır.

Çalışmada, sahip olduğu sosyo-kültürel varlıklar, mimari yapı ve eşsiz çevre koşulları sebebiyle Datça

Yarımadası seçilmiştir. Kitle turizminin olumsuz çevresel etkilerine karşı gelişen yeni, alternatif turizm

modelleri; eko turizm, yumuşak turizm, sorumlu turizm, alternatif turizm, yeşil turizm, doğa turizmi vb.

Datça gibi kitle turizm ulaşım menzili dışında kalan yerler için uygulanabilir modeller olabilir.

Bu araştırma iki temel hedef bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Datça’da sürdürülebilir turizm

potansiyelini belirleyerek, bu potansiyelin kullanılabilmesi için yapılması gerekenleri irdelemektir. Bu hedefe

ulaşabilmek için Datça turizminde rol oynayan uzman kişilerden ve ikincil kaynaklardan bilgi edinilmiştir.

Diğer bir hedef ise, sürdürülebilir turizm doğrultusunda SWOT analizi yaparak Datça’nın sürdürülebilir

turizm gelişimi konusunda nerede olduğunu belirlemektir.
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Sürdürülebilir Turizm Gelişimi

Sürdürülebilirlik, belirli bir ekosistemin ya da sürekliliği olan herhangi bir sistemin kesintisiz, bozulmadan,

aşırı kullanımla tüketmeden ana kaynaklara aşırı yüklenmeden sürdürülebilmesi yetkinliği olarak

bilinmektedir. Sürdürebilirlik, bugünün gereksinimlerini; gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama

kabiliyetinden ödün vermeden karşılayan kalkınmadır (http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Mete%20SEZG%C4%B0N%20%20Abdullah%20KARAMAN/SEZG%C4%B0N,%20METE%20VD..pdf). Kavramın çıkış noktası,

ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel bir şekilde ortaya çıkan çevre sorunlarının önüne geçebilme ve

ekosistemin korunmasıdır (Tosun, 2009, s. 3) Turizm açısından sürdürülebilirlik kavramı, turizmin kaynağı

olan doğal, tarihi ve kültürel, sosyal ve estetik değerlerin korunup geliştirilerek, çekiciliklerin devamını

sağlamayı ifade etmektedir. Bir başka açıdan sürdürülebilir kalkınma, gelecek kuşakların kendi

gereksinimlerini karşılayabilmelerini sağlamaktır (Oral ve Şenbük, 1996, s. 197). Turizmin gelişmesinin

gerçekleşmesinde en önemli faktör, korumadır. Sürdürülebilir turizmin gelişimi, doğal alanların korunması,

yenilenmesi ve ekolojik dengenin korunması ile mümkün olacaktır.(Sarkım, 2008, s. 4)

Sürdürülebilir turizm kavramı 1990’lı yıllarda turizm endüstrisinin gelişim süreci ile birlikte artan bir

biçimde tartışılmaya başlanmış ve özellikle Brundtland Raporu tarafından tanımlanan sürdürülebilir kalkınma

kavramından sonra dikkatleri üzerinde toplamaya başlamıştır. Bir başka deyişle, turizmi sürdürülebilir bir

yaklaşımla ele alma çabaları toplumsal gelişme yaklaşımı üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak, geleneksel

toplumsal ekonomik gelişme ile toplumsal turizm gelişimi arasındaki bir analiz açıkça turizmin toplumsal

gruplarından daha çok hükümetler nezdinde ele alındığını göstermektedir (Çavuş ve Tanrısevdi, 2000, s.

150). Brundtland Raporu’na göre sürdürülebilirlik düşüncesinin dört temel ilkesi vardır (Erdoğan, 2003, s.

99):

 Tüm sektörleri içine alan bütüncül planlama

 Ekolojik süreçleri korumanın önemi

 İnsan mirasını ve biyolojik çeşitliliği koruma gereksinimi

 Verimliliğin uzun zamanda ve gelecek kuşaklar için kaynakları tüketmeyecek biçimde kalkınmanın

yapılmasının anlaşılması

Sürdürülebilir turizm, hem turizm gelişmesi nedeniyle oluşan gelirlerin tüm ekonomiye ve topluma

dağıtılmasını, hem de tüm kaynakların ve çevrenin sürdürülebilir kullanımını gerektirir (Liu, 2003, s. 462)

Sürdürülebilir turizmde esas olan, doğal alanların ve kırsal kesimlerin, geleceğin turizm alanları olarak,

turizmin olumsuz çevresel etkisinden korunması, günümüz turizmi içinde turistlerin çevresel sorunları

olmayan ortamlarda, doğa içinde turistik etkinliklere katılmasıdır. Tüm bu çabaların gerçekleştirilebilmesinde

hükümetlere, özel sektöre, gönüllü kuruluşlara ve bireylere düşen önemli görevler söz konusudur (Özbey,

2002, s. 143). Sürdürülebilir turizmin amaçlarına bakılacak olursa, bunları şu şekilde sıralamak mümkündür

(Erdoğan, 2003, s. 101):

 Kaynakların sürdürülebilir kullanımı: kaynakların sürdürülebilir bir şekilde korunması,

 Aşırı kullanım ve atıkların azaltılması: Böylece uzun dönemli çevresel tahribin önlenmesi,

 Çeşitliliğin muhafaza edilmesi: Doğal, sosyal ve kültürel çeşitliliğin korunması ve teşviki,

 Yerel toplumu planlamaya dâhil etme ve yerel ekonominin desteklenmesi,

 Turizm endüstrisi ve kamu arasında karşılıklı koordinasyon sağlanması,

 Personel eğitimi ve turistlerin bilgilendirilmesi,

 Bu konularda araştırmaların yapılması ve desteklenmesi.

Bu amaçlar sonucunda ise sürdürülebilir turizmin gerçekleşmesinden elde edilecek pek çok fayda

bulunmaktadır. Bu faydaları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (Swarbrooke, 1999, s. 10):

 Turizmin etkileri anlaşılır,

 Turizmden elde edilen gelirlerin ve maliyetlerin adil dağılımı sağlanır,

 Turizme doğrudan ve dolaylı istihdam yaratır,

 Turizm işletmelerinde canlılık sağlar,

 Kırsal alanlarda yerel ekonomileri canlandırır,

 Alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin gelişimini hızlandırır,

 Tarihi ve kültürel eserlerin, arkeolojik alanların korunmasını sağlar,

 Ekonomik ve sosyal refahın korunmasına yardımcı olur ve

 Çevresel sorumluluk gelişimini sağlar.
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Metodoloji

Bu çalışmada veriler kaynak tarama, gözlem ve mülakat teknikleri kullanılarak elde edilmiştir. İlk olarak,

Datça ve Sürdürülebilir Turizm başlıkları literatürde taranmıştır. Datça ile ilgili veriler kitaplar, yerel

yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarına ait internet siteleri ve dokümanlardan elde edilmiştir. Bunlar;

 Datça Belediyesi

 Datça Kaymakamlığı

 Datça Çevre ve Turizm Derneği

 Kültür ve Turizm Bakanlığı

 Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

 http://www.datca.gov.tr

 http://www.datca.bel.tr

 http://www.datcalife.com

 http://www.datca.com.tr ve

 Diğer ikincil kaynaklar olarak sayılabilir.

Datça Yarımadası'nın bütün tarihi, kültürel ve doğal kaynaklarına yönelik saha gezisi yapılarak mevcut

kaynaklar gözlemlenmiş ve fotoğraf çekimi yapılmıştır. Ayrıca Datça'da yaşayan tarihçi, STK üyeleri ve

Datça'nın gelişimine katkıda bulunan kimi işletme sahiplerine yönelik soru formu hazırlanmıştır. Bu görüşme

formu, Datça'nın mevcut olanakları, tarihi ve kültürel değerleri, Datça'da sürdürülebilir gelişime yönelik

yapılanlar ve yapılacakları öğrenmeye yönelik sorular içermektedir. Yapılan görüşme sonuçları metinlere

dönüştürülerek Datça'ya yönelik mevcut durumun değerlendirilmesine ve SWOT analizinin yapılmasına

katkıda bulunmuştur.

Bulgular

Tarihi, kültürel, çevresel ve ekonomik pek çok değeri bir arada barındıran Datça'nın, sürdürülebilir turizm

potansiyelinin belirlenmesine yönelik olarak yapılan bu örnek olay çalışmasında, Datça'nın sosyo-kültürel,

mimari ve ekonomik yapısı ile çevresel özellikleri hakkında bulgulara ulaşılmıştır.

Datça Mevcut Durum

Datça, Muğla İlinin güneybatısındaki kendi adını verdiği Datça Yarımadası üzerinde kuruludur. En yakın İlçe

olan Marmaris’e uzaklığı 70 km, il merkezine uzaklığı ise 125 km’dir. (Datça’nın Dalaman Havaalanı’na

uzaklığı 160 km. dir) Datça’da; dokuz köyünde 5997 kişi, merkezdeki üç mahallede ise 8839 kişi olmak

üzere toplam 14.836 kişi yaşamaktadır. Yerleşim merkezleri, sahil ile 300 metre rakım aralığında

konuşlanmışlardır. Datça, Akdeniz ile Ege denizini buluşturan 235 km.lik sahil bandında, 52 irili ufaklı koya

sahiptir ve ilçede toplam 7 mavi bayraklı plaj bulunmaktadır. (http://www.datca.gov.tr) Datça’nın iklim

özellikleri, flora zenginliğinin başlıca nedenidir. Datça’nın 3 B’si (balı, bademi ve balığı) meşhurdur.

Özellikle Datça bademi Türkiye'nin en lezzetli bademidir. Narpız, biberiye, altın otu, palamut ve zeytin

Datça’da yetişen bitki türlerinden sadece bir kaçıdır. Datça Merkez ve köylerde yaşayan ortalama 1100 çiftçi

aile geçimlerini tarımdan elde ettikleri gelirlerle sürdürmektedirler.

Datça Yarımadası duyarlı ve kırılgan kıyı değerlerine sahip bir kıyı mekânıdır. Doğal ve kültürel süreçlerin

çok az kesintiye uğradığı bir Özel Çevre Koruma Bölgesi’dir. Yarımadada deniz ile kara buluşur ve sürekli

etkileşim halindedirler. Bu durum doğal ve kültürel dengelerin devamlılığını sağlar (Petruccioli, 2008, 15).

Muğla ilinin diğer yerleşmeleri; Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi kitle turizmine yönelmiş olabilir. Ancak

Datça yarımadası – Akdeniz’in bir parçası ve insanı ile birlikte – kitle turizminin dışında kalarak bütünden

farkını ortaya koymuştur. Bugün Muğla ili, 2010 yılında, ülkemize gelen turist sayısı sıralamasında yaklaşık

3 milyon turist ile 4. iken, bu turistlerin sadece 8000'i Datça'ya gelmiştir.

Datça’nın Sosyo-Kültürel Yapısı

Datça M.Ö 7. yy da Ege adalarından gelerek, Ionya’nın güney kıyılarına yerleşen Dor'lar tarafından Knidos

antik kentinin yakınlarında kurulmuştur. Knidos, Strabon'un deyişiyle " Yarımadaların en güzeli üzerinde

tanrıçaların en güzeli " için kurulmuş bir kenttir (http://www.datca.com.tr/DatcaTanitim.aspx). Datça,
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döneminin en önemli liman kentlerinden biri olan Knidos'un tarihi ve kültürel zenginliği üzerine

kurulmuştur. Dorlar, Persler, Atinalılar, Romalılar, Germiyanoğulları ve son olarak da Osmanlı

İmparatorluğu bu güzel ilçenin tarihsel birikimine katkı sağlamıştır. Yarımadada bulunan yakın döneme ait

28 kilise kalıntısı, bölgenin aynı zamanda mistik bir kökene sahip olduğunun kanıtıdır. Oldukça fazla sayıda

arkeolojik kalıntı barındıran yarımada, tarih boyunca önemli uygarlıklara yataklık etmiştir. Bunun yanı sıra,

Dünya’da birinci tıp fakültesi Kos adasında ikincisi ise Knidos’ta kurulmuş. İnsanlar 2000 yıl önce tedavi

olmak için Knidos’a gelmenin yollarını aramışlardır.

Okuma oranı yüksek olan Datça'da, 8 adet ilköğretim okulu ve biri turizm meslek lisesi olmak üzere 2

ortaöğretim okulunda eğitim verilmektedir. İlçedeki Halk Eğitim Merkezi'de hem öğrencilere hem

yetişkinlere halk oyunları, yabancı dil, kumaş boyama, bilgisayar ve kaptanlık kursları açmaktadır. Halk

Eğitim Müdürlüğü onaylı gitar, saz, İngilizce ve cankurtaran kursları verilmektedir.

Datça’nın Mimari Yapısı

Datça yerel mimarisini; taş, ahşap, kargı ve çeşitli topraklar arcılığı ile oluşturmuştur. Yerel mimarinin

oranları da konut mimarisi olarak belgelere geçmiştir. Yerel mimari rüzgarı, güneşi ve malzemeyi ekolojik

mimari anlamında kullanmıştır. Yerel mimari ile oluşturulmuş konutların – evlerin – mevsimler ile uyumu,

yönlenme ve iklimsel konfor ilişkisi günümüz mimari ilkeleri için örnek alınacak verilere sahiptir. Ayrıca

Datça Yarımadası 2008 yılında rüzgar ile elektrik elde edilen elektrik santraline kavuşmuştur. Yöre’deki yel

değirmenleri ve su değirmenleri, yenilenebilir enerjiden elde edilen işin en önemli göstergeleridir. Datça

Yarımadası mimari hafızası, günümüzün en önemli ihtiyacı olan ekolojik döngüleri etkileyecek yenilenebilir

enerjinin, mimaride kullanımına sahiptir. Datça Yarımadası’nda kırsal alanda mimarinin estetiksiz hali,

kaçak yapılaşma sonucu yıkılacak endişesi ile hızlı yapılmıştır. Kırsal alandaki doğa henüz estetiksiz

mimariyi örtmektedir. Göz önce doğanın güzelliğini görse de Datça Merkez de bina tasarım kalitesini

örtecek doğa bulunmamaktadır. Yapılanma sınırları aşılmıştır. Mimari estetik gözü çok rahatsız etmektedir.

Datça kırsal yerleşmelerde ise (Mesudiye, Karaköy, Palamut Bükü) bina, / yeşil alan oranı henüz uygunsuz/

estetiksiz mimarinin insan gözünü rahatsız edici boyutlarına ulaşmamıştır. Datça Yarımadası'nın kırsal

yerleşmeleri estetiksiz yapılara sahip olsa bile, doğa içinde kaybolan yapı yoğunluğuna sahiptir.

Datça mahalleleri ve köylerinde tipik Akdeniz mimarisine örnek oluşturacak bir doku gözlemlenmektedir.

Taş malzemenin ağırlıkta olduğu, kimi bölgelerde düz damlı, kiminde kiremit çatılı yapı örnekleri mevcuttur.

Bunlardan çoğu bitişik ve bir doku oluşturacak şekilde birbirine yakın örnekler olduğu gibi, tarımsal alanlar

içinde yayılmış ayrık örnekler de söz konusudur. Bazı köylerin bir kısmı kentsel sit kapsamında koruma

altına alınmıştır; eski Datça, Reşadiye, Karaköy gibi.

Datça’nın Çevresel Özellikleri

Datça; Anadolu'nun güney batısında, Gökova ve Hisarönü körfezleri arasında, birbirinden güzel koy ve

plajları, pırıl pırıl tertemiz denizi, köklü tarihi, bozulmamış doğası, zengin flora ve faunası, oksijeni bol, nem

oranı düşük, yılın 300 günü güneşli havası, ılık iklimi ile Akdeniz ve Ege'nin buluştuğu bir cennettir. Doğal

güzellikleri yanı sıra binlerce yıllık uygarlık katmanlarından oluşan tarihsel kalıntılarıyla turizme ağırlık

verilmesi için tüm koşullar bulunmaktadır (http://www.datca.com.tr/DatcaTanitim.aspx). Yarımadanın deniz

girmek için uygun koy ve plajının çoğunluğu, genelde güneyde bulunmaktadır. Bunların belli başlıları

doğudan batıya doğru; Kuruca Bük, Aktur, Karaincir, Güllük, Gebekum, Burgaz, Kargı, Domuz Bükü ve

Palamut Bükü koy ve plajlarıdır. Şehir merkezindeki Hastanealtı, Kumluk, Taşlık ve Azganlı plajlarında da

denize girilebilmektedir. Bu plajlardan birçoğu her yıl Mavi Bayrak ödülüne sahip olmaktadır. Datça oksijen

bakımından dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en zengin bölgesidir.

Datça Yarımadası, Bodrum ve Marmaris’ten "Mavi Yolculuk" düzenleyen tekneler için oldukça önemli bir

güzergâh olmaktadır. Datça’nın sahip olduğu doğal yapı ve ekosistem sürdürülebilir turizm için önemli bir

potansiyeldir.

Datça’nın Ekonomik Yapısı

Datça, 20 yıl öncesine kadar ekonomik hayatı tamamen tarıma dayalı bir ilçe iken, zaman içinde turizm de

önemli bir gelir kaynağı olmaya başlamıştır. Günümüzde Datça’da tarım denince ilk akla gelen bademdir,

ardından zeytinyağı ve bal gelmektedir. Tarihte Datça’da tarım denince ise üzüm, şarap ve anfora akla
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gelmektedir. Yunanistan, Mısır ve Rusya’da yapılan arkeolojik kazılarda bulunan Knidos anforalarından

2000 yıl önce Knidos’un ekonomisinin ne kadar güçlü olduğu anlaşılmaktadır. Yaklaşık 1400 hektarlık

alanda mevcut olan badem ağaçlarından 1200 tonun üzerinde badem elde edilmektedir ki bu tüm

Türkiye’deki badem üretiminin büyük bir kısmı anlamına gelmektedir. Yörenin ekonomisine katkı sağlayan

diğer ürünler de zeytinyağı, bal ve domatestir. Zeytinyağı üretilen imalathaneler dışında ilçede sanayi tesisi

bulunmamaktadır.

İlçedeki turizm işletmelerine bakılacak olursa konaklama işletmelerinin yanı sıra çok sayıda yiyecek-içecek

ve eğlence işletmeleri, acenta, araba kiralama şirketi bulunmaktadır. Bozulmamış doğası, tarihi ve kültürel

yapısı ile büyük bir turizm potansiyeline sahip Datça’da 100ün üzerinde konaklama tesisi bulunmaktadır

(Tablo 1).

Tablo 1: Datça Yarımadası’nda Konaklama Tesislerinin Sayısı

YERLEŞME TESİS SAYISI

Mesudiye 17

Palamutbükü 18

Hızırşah 1

Karaköy 1

Emecek 5

Yaka Köyü 17

Kızlan 2

Merkez Yerel 45

Bakanlık Belgeli Tesis 5

TOPLAM 111

Kaynak: (http://www.datca.gov.tr)

Datça’daki turizm işletmelerinin ekonomiye katkısı 22,5 miyon TL’nin üzerindedir.

Sonuçlar ve Öneriler

Datça’nın sürdürülebilir turizm potansiyeli, sürdürülebilir turizm uygulamalarına yönelik çabaların ne olması

gerektiği yapılan SWOTanalizi ile daha belirginlik kazanmıştır.

Güçlü Yönler

 Datçalıların gelişme isteği,

 Kırsal turizme uygun elverişli iklim koşulları, zengin ve çeşitlilik arz eden doğal kaynaklar ve

bozulmamış çevre,

 Flora ve fauna,

 Tarihi miras (Knidos antik kenti),

 Turizm için elverişli koylar,

 Spor olanakları,

 Özellikle yabancı ziyaretçiler için henüz keşfedilmemiş bir bölge olması,

 Mevsim olarak uzun ılıman iklim koşulları,

 Eski taş evler,

 Konuksever insan dokusu ve turizme önem verilmesi,

 Kısa süreli ve sistemli bir eğitimden geçirilerek turizme yönlendirilebilecek genç ve niteliksiz

işgücünün varlığı,

 İşgücü ücret düzeylerinin düşük olmasının işletme maliyetleri üzerindeki olumlu etkileri,

 Deniz ve ormanın yan yana olması,

 STK varlığı,

 Badem, zeytin, keçiboynuzu,

 Arıcılık ve ipek böcekçiliği,

 Güvenlik.
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Zayıf Yönler

 Ulaştırma altyapısının yetersiz oluşu (havaalanına uzak),

 Konaklama tesislerinin iç ve dış pazara hitap edecek şekilde biçimlenmemiş olması ve hizmet

kalitesindeki eksiklik,

 Geleneksel bakış açısının tüm üretim biçimleri gibi turizm faaliyetleri alanında da olumsuz etkilerini

hissettirmesi,

 Su kaynaklarının çevre problemlerinin tehdidi altında bulunması,

 Tarihi alanların bakımsızlığı, doğal ve kültürel mirasın yeterince korunamaması problemi,

 Yerel mimari bozulmuş,

 Turizm konusunda eksik toplumsal bilinç,

 Hedef pazar belli değil,

 Geleneksel sanatlarda üretim eksikliği,

 Ovabükü’ndeki taş ocağı,

 Bilinçsiz avlanma (dinamitle balık avı),

 İmaj sorunu,

 Altyapı sorunları,

 Bölge kültür envanterinin çıkarılmamış olması.

Fırsatlar

 İşgücü piyasasına yönelik olumlu beklentiler,

 Özel ilgi, alternatifturizm, eko-turizm ve kırsal turizme yönelik ilginin ve bu konuda yapılan bilimsel

araştırmaların artması,

 Doğa turizmine uluslararası ölçekte artan ilgi ve bölgenin özellikle sahip olduğu değerler açısından

yüksek rekabet gücü,

 Batı Akdeniz’deki çevre kirliliği,

 Serbest zaman ve harcanabilir gelirin artmakta olması,

 Yerel halkın eğitime istekli olması,

 Üçüncü yaş ve sağlık turizmine yönelik ilginin artması,

 Bitirilmesi hedeflenen ve tamamlanmaya çalışılan projeler,

 Ulaştırma, haberleşme ve altyapı çalışmalarının devam ediyor olması,

 Bölgede bulunan bazı şirketlerin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, bölge tanıtımı misyonu

yüklenerek bölgeye yönelik ilgiyi arttırma çabaları,

 El sanatları merkezlerinin oluşturulması,

 Güçlü esen rüzgârların alternatif enerji potansiyeli yaratması.

Tehditler

 Bölgeye yönelik özel fonların yaratılamaması,

 Yabancı tur operatörlerinin bölgedeki kırsal turizm olanaklarına yer vermemesi,

 Ulaştırma projelerinde finansman sıkıntısı,

 Sermayenin rant alanlarına yönelmesi,

 Ege Bölgesi’ndeki rakip turizm merkezlerinin gelişmesi,

 Çevre kirliliğinin artışı (deniz kirliliği),

 Çevreye uyumsuz yapılaşma potansiyeli,

 İkinci konut sorunu,

 Orman yangınları,

 Gürültü kirliliğinin artması,

 İç göçe bağlı olarak ortaya çıkan problemler.

Öneriler

Datça Yarımadası sahip olduğu doğal ve kültürel değerler nedeni ile kitle turizmine karşıt olarak gelişmiş

turizm çeşitlerinin; uygulanabileceği bir alandır. Çünkü Datça’da halen Akdeniz’in ritmine göre yaşama

şansınız vardır. Bademlerin bem beyaz zamanı, zeytinlerin olgunlaşması, lodos ve poyrazın mevsimine göre
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yüzünüzde hissedilmesi, her an deniz kıyı ile karşılaşma özgürlüğünüz, yürürken rastladığınız

keçiboynuzları, dağ çilekleri, ada çayı gibi. Bademin zeytinin balın üretimsel, mevsimsel döngüsüne göre

yaşamlarını organize eden insanların varlığı, Datça Yarımadası’nı turizm açısından kitle turizm

destinasyonlarının dışında tutar.

Datça’da sürdürülebilir turizm potansiyelinin kullanılarak, sürdürülebilir turizm gelişiminin sağlanabilmesi

için öneriler aşağıdaki gibidir:

 Kamu, yerel yönetim, STK, özel sektör ve üniversiteler ile yerel halk işbirliğinin sağlanması,

 Stratejik planlamanın kullanılması,

 Turizm ürünü ortaya çıktıktan sonra ulusal ve uluslararası alanda tanıtma faaliyetlerinin

gerçekleştirilmesi (reklam, fuar vb.)

 Ulusal ve uluslararası tanıtım sağlanması (İngilizce web sitesi, tanıtım kitapçığı ve broşürlerinin

hazırlanması, İngilizce ve Türkçe bilgilendirme levhaları yerleştirilmesi, kent krokisinin hazırlanarak

kent bilgi sisteminin kurulması).

 Basının bölgeye çekilmesini sağlayacak faaliyetlere yer verilmesi, (festivaller, ödül törenleri,

toplantılar…)

 Bölgesel turizm ürünü envanterinin hazırlanması ve altyapı sorunlarının çözülmesi,

 Alternatifturizm alanlarının geliştirilmesi,

 Turizm ürünlerinde sertifikalandırma uygulamalarının başlatılması,

 Bölgesel rekabet gücünün arttırılması,

 Çevresel koruma ve sürdürülebilir stratejilerin uygulanması.

Yöresel Farklılıklara Dayalı Turizm Ürünü Geliştirme Önerileri

 “Kırsal Turizm”, “Eko Turizm” ya da “ Yeşil Turizm”, doğal ve kültürel çevrenin korunmasının

önemi konusunda yerel bilinç düzeyini yükselten ekolojik ve kültürel korumanın uygun bir bileşimi

şeklinde tanımlanabilir. Bu kavram, macera turizmi (dağ tırmanışı, yürüyüş, trekking, yamaç paraşütü)

kapsayabilir. Bölge alternatifturizm türleri için önemli potansiyel sergilemektedir.

 Bunlardan, “Yürüyüş Sporları ve Trekking”, “Dağ ve Tırmanma Sporları”, “Kampçılık” geliştirilmeye

müsait ve potansiyel olan turizm türleridir. Kompoze turların düzenlenmesi (4×4 arazi otosu ve at

binme + yaya yürüyüş), motosikletli tur düzenlemesi, spor turnuvalarının geliştirilmesi ve yamaç

paraşütü etkinliğinin arttırılması örnek olarak verilebilir.

 Ekolojik tarım ve işletmelerde ekolojik ürün sunumu desteklenmelidir.

 Kültürel mirasa ilişkin objelerin turistik ürün haline getirilmesi, yörelere ilişkin yemek kitaplarının

yayınlanması ve yöredeki yemek çeşitliliğini sunacak alternatif restoranlara teşvik ve destek

sağlanarak, yiyecek-içecek sektörünün geliştirilmesi gerekmektedir.

 Doğal çevreyi gösteren bir turizm haritası hazırlanması, bu haritada çevre, spor, kültür, tarih vb.

konularda öneme sahip yerlerin, parklar, yürüyüş yolları, panaromik manzaralar ve turistik

işletmelerin yer alması sağlanmalı ve internet üzerinden bu haritalara erişilebilmelidir. Ayrıca, sahada,

doğadaki yürüyüş yolları için bilgi verici levhalar yerleştirilmelidir.

 Turistik gelişmenin sağlanması için tarım sektörünün de ihtiyaçlarının dikkate alınması Datça

yarımadasının gelişmesinde öncelikli hedeflerden birisi olmalıdır.

Konaklama ile İlgili Öneriler

 Datça’da sürdürülebilirlik kavramı göz önünde tutularak, doğal ve tarihi çevreyi bozmayan, imar

yasalarına uygun küçük ve orta ölçekli tesislerin devreye girmesinin sağlanmasına ihtiyaç vardır.

 Farklı bütçelere uygun otel ve pansiyonculuğunun geliştirilmesi, yöreye özgü evlerin yenilenmesi

gerekmektedir. Özgün çiftlik evleri inşa edilerek sürdürülebilir turizm çerçevesinde; doğal çevreyle ve

yöre halkıyla bütünleşmiş, tüm kültürel değerlerini koruyan bir anlayışla kırsal turizm geliştirilerek

sunulabilir.

 Yöredeki potansiyel dinlenme ve rekreasyon alanlarının turist beklentilerine cevap verecek şekilde

geliştirilmesi gerekmektedir.

 Konaklama alanlarına ilişkin web sitelerinin oluşturulmasına, farklı turist tiplerine ve alternatif

turizme yönelik özgün alternatif konaklama alanlarına ilişkin rehberler ve haritaların hazırlanmasına

ihtiyaç vardır. Aile pansiyonu ve diğer hizmet işletmeleri çalışanlarının eğitilmesine yönelik

programlar proje ile birlikte başlatılmalıdır.
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Kültürel ve Doğal Varlıklar ile İlgili Öneriler

 Doğal ve kültürel mirasın tahribat ve kötü kullanımının engellenmesi öncelikli olmalıdır.

 Kültür mirasının çekim gücünü artıracak düzenlemeler yapılmalı ve tanıtım materyalleri

hazırlanmalıdır.

 Yürüyüş, dağ bisikleti, arkeoloji, sıcak hava balonculuğu, dağcılık, trekking, keşif gezileri, at biniciliği

ve at kiralama gibi ”macera sporları” ve “aksiyon sporları” üzerinde yoğunlaşılmalı, alternatif turizm

seçenekleri çeşitlendirilmeli ve farklı turizm taleplerine göre gerekli arz çeşitliliği yaratılmalıdır.

İnsan
Kaynakları ile İlgili Öneriler

 Turizmin olumlu etkileri yanında toplum içinde yaratacağı değişmelerin, eğitim seminerleri, halka

açık forumlar ve halkla ilişkiler faaliyetleri ile turizmin fayda ve maliyetleri konusunda toplumun

eğitilmesi öncelik taşımalıdır.

 Turizm-çevre bilinci, kamu sağlığı ve yabancılarla ilişkiler konusunda toplum eğitimi çalışmalarının

yapılması, turizm sektöründe görev almanın cazip yanlarının ortaya çıkarılarak bu sektöre olan

hevesin arttırılması sağlanmalıdır.

 Turizm eğitim merkezleri oluşturulmalı, yeteneklerin geliştirilmesi için pansiyonculuk, yiyecek

içecek, tur operatörlüğü, turizm yönetimi vb. konularda kurslar düzenlenmelidir.

 Turizm işletmelerinde çalışan işgücünün bilgisayar, yabancı dil ve iletişim becerileri konusunda

eğitilmesi sağlanmalıdır.

 Doğa yürüyüşleri, flora eğitimi, gençlere yönelik dağcılık kursları ve yarıyıl tatillerinde yaz okulu

kampanyaları ile gençlerin turizm konusuna eğitilmeleri sağlanmalıdır.

 Özellikle genç ve kadın yerel nüfus için iş olanakları sağlamak ve yerli küçük ve orta boy işletmelerin

desteklenmesi suretiyle kaliteye yönelik istihdam paketleri oluşturulmalı ve çalışmayan nüfus turizm

sektöründe görev almaya hazır duruma getirilmelidir.

 Genç ve öğrencilere yönelik eğitim ve çalışma kamplarıyla ürün çeşitliliği yaratılabilir. Badem

toplama, harnup pekmezi yapma, zeytin toplama veya bağbozumunda öğrencilere çalışma kampı alanı

yaratılabilinir. Gençler örgütlenerek turizm geliştirme projeleri bünyesinde çalıştırılabilir.

Turizm Çeşitlendirmesi İle İlgili Öneriler

 Deniz, Dağ, Mağara turizmi

 Yürüyüş, Yayla turizmi

 Göl, Nehir turizmi

 Fotoğraf turizmi

 Tarih turizmi

 El sanatları turizmi

 Alış-veriş turizmi

 Fuar turizmi

 Yat turizmi

 Kamp turizmi

 Festival turizmi

 Sportif amaçlı turizm (Yapılabilir spor çeşidi sayısını arttırmak -Spor tesislerinin nitelik ve

niceliklerini arttırmak - Ulusal/uluslararası spor organizasyonu sayısını arttırmak)

 Kongre, seminer, toplantı turizmi

 Gençlik turizmi (Gençlik kampları/Gençlik organizasyonları)

 Dinsel turizm

 Sağlık ve terapi turizmi

 Sanat ve kültür turizmi

 Eğlence turizmi (Gösteri merkezi, konser salonu, tiyatro, sinema)

 Dinlenme turizmi (Gezi alanları, piknik alanları, parklar, kır kahveleri)
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Etkinlikler

 Uçurtma festivali, şarap tadım günleri, açık deniz yat yarışı, dostluk geceleri, ozanın veya şairin günü

(Can Yücel) ve okuma günleri, Bağbozumu Festivali ve dağ bisikleti festivalleri gibi etkinliklerle yeni

ziyaretçilere çekici unsurlar yaratılabilir. Bu etkinliklerde Datça yemekleri, deniz mahsulleri ve

yöresel otlardan oluşan mezeler ve çaylar tanıtılabilir.

 Organik tarım, el sanatları, kilimcilik, ipek böcekçiliği, zeytincilik, bademcilik ve arıcılık gibi yan

ürünler geliştirilmelidir. Doğru reklam ve pazarlama politikaları ile yerel ürünlerin öne çıkartılması;

turizm aktivitelerinin önemli bir parçası olan yeme-içme ve alış-veriş açısından çok önemli olacaktır.

 Datça yarımadası flora ve faunası ile ilgili bir belgesel yapılmalı ve tanıtım CD leri uluslararası ilgili

STK’na gönderilmelidir.

 Bölgenin, hem tarihi, hem pansiyonculuğa uygun eski geleneksel evleriyle, coğrafya açısından

(jeolojik oluşumları ve yürüyüş yolları), biyolojik çeşitlilik açısından (kelebek, yabankeçisi ve kuş

çeşitliliği) turizme yönelik, çok yönlü özelliklere sahip olduğu aşikardır.

 Eski yapılar turizm amaçlı bir yapı haline dönüştürülerek, restoran, cafe, diskotek veya yerel ürünlerin

satıldığı alışveriş merkezi olarak kullanılabilir.

 Kıyı şeridinin oluşturulması ve kontrolsüz yapılaşmanın engellenmesi gerekir. Koylar sörf, yelken gibi

su sporları için kullanılabilir. Günübirlik kullanıma ve geri planda olmak koşulu ile konaklama

amacına yönelik projelendirilebilir.

 Küçük ve orta ölçekli işletmelere dayalı turizm modeli geliştirilmelidir. Gerek turizme doğrudan

(pansiyonculuk, otelcilik, lokanta gibi) gerekse dolaylı olarak (taşımacılık, turizm ürünlerinin satımı

gibi), katkı sağlamaya yönelik ticari işletmelerin örneğin kooperatiflerin kurulması faydalı olacaktır.

Bu şekilde birlik ve işbirliği esasının sağlanabileceği aşikardır. Dernek, vakıf gibi ticari olmayan tüzel

kişiliklerin varlığı bu girişimlere olumlu değer katacaktır.

 Koruma altında olan bölgelere ilaveten, yeni çalışmaların gerek kendiliğinden gerekse özel girişim

teklifleriyle devlet tarafından yenilerinin eklenmesinin doğayı koruyucu son derece önemli tedbirlerin

alınması çalışmalarına devam edilmelidir.

 Turizm eğitimine yönelik çalışmaların gerekliliği ve yararlılığı göz ardı edilmemelidir. Eğitim ve

bilgilendirme çalışmalarının mevcut potansiyeli ortaya çıkarıp kalkınmaya yönelik sonuçların elde

edilebileceği, ulusal ve uluslararası bağlantıların sağlanması yöntemlerinin de dahil edilmesi faydalı

olacaktır.

 STK ve derneklerin kendilerini yöre halkından soyutlamamaları, birlikte proje geliştirmeleri ve yöre

halkını faaliyetleri ile ilgili olarak bilgilendirmeleri gerekir. Yöreyi bilinçlendirmek ve projelerin

benimsenmesini sağlamak ancak katılımcı bir yaklaşımla, doğru ve yararlı işler yapmakla

mümkündür.

 Kalkınmaya yönelik girişimlerin sürdürülmesi için, turizmin mevzuatının getirdiği avantajlardan da

yararlanılmasının gerektiği ve bu avantajların sağlanabilmesi için sivil baskı örgütlerinin ve özel

girişimlerin fevkalade etkili olacağı, bu amaçla yerel yönetimlerle mülki idare ile işbirliğinin

kesinlikle olumlu sonuçlar vereceği, Datça turizminin bu yolla ivme kazanacağı bir gerçektir.
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Varış Noktalarında Sürdürülebilir Turizm Yönetimi: Doğu

Karadeniz Bölgesi ve Turizm

Dilek
ÜNALAN

Boğaziçi Üniversitesi

Özet

Doğu Karadeniz Bölgesi zengin ekolojisi ve doğal çevresiyle farklı turizm faaliyetlerinin gelişmesi açısından

çok yüksek bir potansiyele sahiptir. Dünyanın en derin ve hızlı akan 10 nehrinden biri olan Çoruh bu

bölgede akmaktadır ve bu nehir kollarıyla birlikte rafting sporu için ideal bir ortam sağlamaktadır. Doğu

Karadeniz’de Karadeniz sahili boyunca kıyıya paralel uzanan Kaçkar Dağları, WWF tarafından ilan edilen

dünyanın 200 öncelikli eko-alanından birisidir. Bölgede yer alan Borçka-Artvin kuşağı UNESCO tarafından

Dünya Biyosfer Rezervi olarak seçilmiştir. Bu doğal değerlerle, bölge eko turizm ve doğa turizmi gelişimine

çok elverişli koşulları barındırmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde uzun dönemli sürdürülebilirliği

sağlayacak en uygun gelişmenin, çevresel kaliteyi bozmayan ve yerel kültürel değerleri koruyan bir turizm

gelişmesi olacağı yaygın kabul gören bir düşüncedir..

Turizm varış noktası olarak bölgenin sürdürülebilir gelişiminden bahsedildiğinde, bölge kaynaklarının diğer

kullanıcıları olan sektörlerin rolü ortaya çıkmakta, tek başına sürdürülebilir bir turizm gelişimi politikasının

yetersiz olacağı anlaşılmaktadır. Bölgenin zengin su kaynaklarının hidroelektrik enerji kaynağı olarak

değerlendirilmesi, turizm dışından bir başka sektörün, enerji sektörünün, talebi üzerine doğal kaynaklar

açısından sürdürülebilir olmayan bir değişime neden olacaktır. Bu çalışmanın amacı, Doğu Karadeniz’de

sürdürülebilir bir turizm gelişimi süreci gerçekleşebilmesi için, başta su kaynakları olmak üzere bölgenin tüm

kaynaklarının kullanımdaki problemlere dikkat çekmek ve problemlere çözüm olabilecek bir yaklaşım

önermektir.

Anahtar Kelimeler: sürdürülebilir turizm, Doğu Karadeniz turizmi, varış noktası geliştirme

Giriş

Doğu Karadeniz Bölgesi, zengin ekolojisi ve doğal güzellikleriyle farklı turizm faaliyetlerinin gelişmesi

açısından çok yüksek bir potansiyele sahiptir. Dünyanın en derin ve hızlı akan 10 nehrinden biri olan Çoruh

bu bölgede akmakta ve kollarıyla birlikte rafting sporu için ideal bir ortam sağlamaktadır. Doğu

Karadeniz’de kıyıya paralel uzanan Kaçkar Dağları, WWF tarafından dünyanın 200 öncelikli eko-alanından

biri olarak ilan edilmiştir. Bölgede yer alan Borcka-Artvin kusagi UNESCO tarafından Dünya Biyosfer

Rezervi olarak seçilmiştir. Bu doğal değerlerle, bölge eko turizm ve doğa turizmi gelişimine çok elverişli

koşulları barındırmaktadır. Bölge için yapılan turizm gelişmesi plan ve stratejileri, bölgenin barındırdığı

ekosistemlerin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak bir turizm gelişmesini hedeflemekte, fakat

bölgedeki hassas ekolojik dengelerin nasıl korunacağı ve turizm türlerine göre etki değerlendirmesini

içermemektedir.

Butler’ın (1980) varış noktası turizm gelişimini açıklayan yaşam döngüsü modeline göre, Doğu Karadeniz

turizmi henüz gelişme sürecinin ilk basamağındadır. Bölgede henüz keşfedilmeyi bekleyen turistik çekim

alanları vardır. Bu bölgede turizm gelişmesi sürecinin sürdürülebilir olması, sürdürülebilirliğin unsurları

arasında yer alan yerel kültür, yerel bilgi, doğal kaynaklar ve çevrenin ne şekilde kullanılacağı ile yakından

ilgilidir. Turizm varış noktası olarak bölgenin sürdürülebilir gelişiminden bahsedildiğinde, bölge

kaynaklarının diğer kullanıcıları olan sektörlerin rolü ortaya çıkmakta, tek başına sürdürülebilir bir turizm

gelişimi politikasının yetersiz olacağı anlaşılmaktadır.

Örnek olarak Doğu Karadeniz Bölgesi’nde su kaynakları kullanımı gösterilebilir. Bölgenin zengin su

kaynakları politikacılar için çekim alanı oluşturmakta ve hidroelektrik enerji üretmek üzere

değerlendirilmektedir. Bugün, bölge akarsularının su seviyesinde, inşa edilen barajlı-barajsız hidroelektrik

santrallerden kaynaklanan azalma gözlemlenmiştir. Bölgede kurulması planlanan hidroelektrik santrali

sayısının 700’e yakın olması, gelecekte yaşanabilecek su probleminin boyutunu işaret etmektedir. Bu

çalışmanın amacı, Doğu Karadeniz’de sürdürülebilir bir turizm gelişimi süreci gerçekleşebilmesi için, başta
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su kaynakları olmak üzere bölgenin tüm kaynaklarının kullanımdaki problemlere dikkat çekmek ve

problemlere çözüm olabilecek bir yaklaşım önermektir.

Literatür Taraması

Dogu Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin faaliyette olan yatak sayısı bakımından en az kapasiteye sahip

bölgesidir (Türkiye’nin Turizm Sektörü Raporu, 2010). Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Strateji Raporu

(2007:3) turizmin sürdürülebilirlik yaklaşımı ile istihdamın artırılması ve bölgesel gelişmede öncü bir sektor

konumuna ulaştırılmasının hedeflendiğini ve turizm gelişim bölgeleri olarak dokuz adet tematik bölge

önerildiğini açıklarken, Doğu Karadeniz Bölgesi bu bölgeler arasında yer almamaktadır. Bununla birlikte

raporda, bölgenin yayla turizmi, kış turizmi, akarsu turizmi ve ekoturizm gibi alternative turizm türleri

açısından zenginliği ve uygunluğu belirtilmekte ve turizm çeşitlendirilmesi stratejilerinde her turizm çeşidine

yönelik master plan hazırlanacağı duyurulmaktadır. Stratejik Rapor, varış noktası olarak geliştirilecek

koridorlar’da Doğu Karadeniz Bölgesi’ne ‘yayla koridoru’ başlığı altında yer vermekte ve Orta ve Batı

Karadeniz ile birlikte bu bölgeyi yayla ve doğa turizminde öne çıkan merkezleri barındıran koridor olarak

tanımlamaktadır. Bölgenin turizm gelişmesine yönelik strateji hedefi olarak, yayla koridoru kapsamında

turizmin çeşitlendirilmesi için bu bölgede kamp, golf, kayak, mağaracılık, yamaç paraşütü, rafting, binicilik,

balon, balık avlama, foto-safari ve bungee jumping gibi macera sporlarına yönelik planlama çalışmalarının

yapılacağı; bölgede mevcut konaklama kapasitesinin kültür ve ekoturizme yönelik yapılacak planlama ve

uygulamalarla arttırılacağı; ve bölgede oto karavan ve kampçılığın gelişmesi için planlama ve uygulama

üzerine çalışılacağı vurgulanmaktadır (Türkiye Turizm Strateji Raporu, 2007:339).

Doğu Karadeniz Bölgesi turizm gelişmesi için yapılan stratejiler sürdürülebilirliği hedef alsa da, bölgenin

doğasını ve doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini tehdit eden sorunlar vardir. Bu tehditler, insan kaynakli

ve doga kaynakli olarak dusunuldugunde, bolgedeki su kaynaklarina ve dogal yasama iliskin en onemli

tehditler, kurulmasi planlanan 700' e yakin hidroelektrik santrali (H.E.S) ile kuresel iklim degisikligidir.

H.E.S projeleri akarsuyun dogal akimina ve akarsu cevresindeki dogal alana zarar vermekte ve bu zararin

havza bazinda verilecek zarar seklinde butunsel bir analizi ve degerlendirmesi yapilmamaktadir. Henuz

havzadaki butun projelerin etkilerini iceren bir stratejik Çevresel Etki Değerlendirmesi (C.E.D.) uygulamasi

mevcut degildir. H.E.S. projeleri basit C.E.D. uygulamasindan bile muaf tutulmakta iken, 17 Temmuz 2008

tarih ve 26939 Sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren yeni C.E.D. Yonetmeligi ile bu durum

0,5 – 25 MW'in arasi H.E.S. projeleri nehir tipi santraller gibi EK-II kapsamina alinmistir. Ek-II projeleri on

C.E.D.'e tabidir, halkin katilimi ve bilgilendirmesi surecleri gerektirmemektedir (Salman & Kucuk 2006).

Planlanan H.E.S. projelerinin yapilmasi durumunda, asiri kullanim ve akis rejim yonetiminin uygulandigi

akarsularda ve baglantili yeralti su sistemlerinde ekosistem sagliginin ve bu alanlarin sagladigi faydalarin

surdurulebilmesi icin yeterli miktarda suyun, diger bir deyisle cevresel akimin, sisteme birakilmasi

gerekmektedir (WWF & IUCN, 1994). Cevresel akim cevresel, sosyal ve ekonomik degerlendirme

surecinden sonra, sistemin arzulanan durumda kalabilmesi icin gerekli olan suyun saglanmasidir. Bolgede

cevresel akimlarin belirlenmesi ve saglanmasinda sosyoekonomik, rekreasyonel, ve kulturel miras unsurlari

gozonune alinmamaktadir (Hidroelektrik Santral Etkileri Uzman Raporu, 2009:66). H.E.S. Projeleri ile ilgili

sorunlar nedeniyle, bugune kadar yapim asamasina gelinmis veya yapimi suren 600 H.E.S. Projesinden 145'i

icin hukuki surec baslatilmis, bunlardan 34'u icin karar verilmis, 33'u icin karar sureci askiya alinmistir.

Ayrica H.E.S. Projelerinin ayrilmaz bir parcasi olan elektrik iletim hatlarinin H.E.S. Projelerine dair C.E.D.

raporlarina dahil edilmemesi cok ciddi bir sorundur. Iletim hatlarinin maliyetinin yanisira nereden gececegi,

gectigi alanda yaratacagi orman tahribati projelerde yer almamaktadir. Oysa bu hatlarin ulusal sebekeye

baglanacagi yere kadarki bolumde yaratacagi doga tahribati cok yuksek duzeydedir. Projelerin insaati

sirasinda, ozellikle su iletim kanallarinin yapimi icin, ulasim yollari yapilmasi gerekecektir. Bu yollarin

yapimi sirasinda dogal yasama zarar verilecek ve bircok agacin kesilmesi gerekecektir (Hidroelektrik Santral

Etkileri Uzman Raporu, 2009:48).

Bolgeyi tehdit eden bir diger unsur olan kuresel iklim degisikligine iliskin, ECHAM5 Kuresel Iklim Modeli

A2 senaryosuna (2011-2099 donemi ile 1961-1990 donemi sicaklik ortalamalarini karsilastiran) bakildiginda,

2040-2099 yillari arasinda sicakliklarin giderek artacagi ve 2070-2099 doneminde yagislarin giderek

azalacagi gorulmektedir. Model verileri ile 21.yuzyil sonlarina dogru bolgedeki su kaynaklarinin azalacagi

ongorulmektedir.

Diger insan kaynakli sorunlar, Kozak vd. (2008) tarafından pazarlama ve tanıtım ile ilgili sorunlar, turizm

eğitimi sorunları, altyapıya ve işletmeciliğe yönelik sorunlar, konaklama tesislerinin yanlış yapılanması,

çevre kirliliği, turizm çeşitlendirilememesi, turizm politikasının oluşturulamaması, örgütlenme sorunları,

sosyo-ekonomik ve siyasal sıkıntıların yansımaları, ulaştırma ile ilgili sorunlar, eleman sorunları, yasa ve
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mevzuatlardan kaynaklanan sıkıntılar gibi Türk turizminin karşı karşıya olduğu sorunlar olarak

tanımlanmıştır. Surdurulebilir turizm gelismesi dogal kaynaklarin korunmasi ve yonetimi ile yakindan

iliskilidir (Gossling vd. 2009). Ülke turizminin genel sorunlarına bakıldığında, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde

sürdürülebilir turizm gelişmesi için öne çıkan tehdit insan kaynaklı sorunlardır. Yirmi yildan fazladir

ekonomi merkezli olan turizm gelismesi artik doganin korunmasi, insan kaynaklari ve altyapi gibi ekonomik

etkilerin otesinde, sosyokulturel ve cevresel degerlere karsi sorumluluk duzeyi yuksek olan bir anlayis

gerektirmektedir (Global Travel and Tourism Summit 2008).

Yöntem

Bu araştırma, kalitatif araştırma metodu ile yapılmıştır. Araştırma yöntemi olarak, vaka yöntemi izlenmiş ve

varış noktasında sürdürülebilir turizm gelişmesi konusunda örnek çalışma olarak Doğu Karadeniz Bölgesi

turizm gelişmesinin sürdürülebilirliği konusu seçilmiştir. Vaka çalışmasının ilk basamağında, Doğu

Karadeniz Bölgesi’nde turizm gelişimi üzerine yürütülen projeler incelenmiş ve çalışmada araştırılacak

sürdürülebilirlik göstergeleri belirlenmiştir. Veri toplama aşamasında, turizm projelerinde yeralan taraflardan

kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve yerel halktan temsilciler ile

düzenlenen ortak proje toplantılarına katılınmıştır. Gözlemci olarak bulunulan toplantılar dışında, araştırma

konusu olan bölge dahilinde turizm gelişmesi ile ilgili paydaşlardan yaklaşık 25 kişi ile yüzyüze görüşme

yapılmıştır. Ayrıca, turizm gelişmesine yönelik projelerin dökümanları, yerel basında çıkan haberler gibi

dokümanların taranması ile de veri toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde bir bilgisayar programı

kullanılmamıstır. Görüsmelerle elde edilen veri kayıtları konulara göre gruplandırılmış, aynı konuda çeşitli

tarafların görüşleri biraraya getirilmiş ve bu görüşler nesnellik ilkesiyle analiz edilmiştir. Analiz sonuçları

konu grupları ile bir tabloya dönüştürülerek açıklanmıştır.

Bulgular ve Sonuç

H.E.S. Projeleri uygulanirken, su havzalarinda yer alan su kaynaklari ve toprak ile orman, mera gibi

ekosistemler arasinda karsilikli dinamik iliskiler dikkate alinmamaktadir. Dogu Karadeniz Bolgesi'nde, enerji

ve turizm gibi farkli sektorlerin ve kaynak kullanicilarinin bir arada dusunuldugu, tehdit ve olanaklarin uzun

vadede degerlendirildigi, havza icindeki bir alana yapilan mudahalenin yarattigi olumlu ve olumsuz etkilerin

izlendigi en uygun olcekli korumacilik, H.E.S. projelerinin planlandigi bolgelerde bütüncül havza

planlamalari yapilmasi ve havzalardaki degisik cevresel akim degerlerinin belirlenmesine gereksinim vardir.

Bolgede, biyolojik, estetik, ve rekreaktif zenginlikleriyle alternatif turizm etkinliklerinin giderek daha yogun

bir sekilde yasanacagi gorulmektedir. H.E.S. projeleriyle birlikte, canli ve cansiz tum varliklari ile essiz bir

peyzaja sahip bolgenin yapisinin bozulmamasi, gelisen ekoturizm potansiyelinin olumsuz yonde

etkilenmemesi icin onlemlerin alinmasi gereklidir. Projelerin olusturulmasi asamasinda su akimlari

degerlendirilirken kuresel isinma ve kuraklik etkileri de goz onunde bulundurulmalidir. Projeler hazirlanirken

yerel halk bilgilendirilerek gorusleri alinmalidir. Soz konusu isler kapsaminda gerekli yasal duzenlemeler

zaman gecirilmeden yapilarak, proje uygulamalari yakindan takip ve kontrol edilmelidir.
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BİR AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİNİN HAZIRLANMASI VE

YÜRÜTÜLMESİ: AVRUPA TURİZMİNİN REKABETÇİLİĞİ

VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN BİLGİ AĞLARI

(KNOWNET)

Naci POLAT

Dumlupınar Üniversitesi,

Kütahya Meslek Yüksekokulu

Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü

Özet

2010 yılında Avrupa Komisyonu İşletme ve Endüstri Genel Direktörlüğü tarafından duyurusu yapılan proje

çağrısına Fransa’dan CNAM liderliğinde ve aralarında Türkiye’den Dumlupınar Üniversitesi Kütahya

Meslek Yüksekokulu’nun da yer aldığı 7 farklı ülkeden organizasyonun kurduğu konsorsiyum katılmış ve

2011 yılının başında ortakların sunduğu KNOWNET projesi uygulanmak üzere AB tarafından kabul

edilmiştir. Bu çalışmada özellikle Türkiye ayağında sunulan proje teklifinin ana başlıkları ve detayları ortaya

konacaktır. Bu sayede turizm konusunda gelecekteki proje çalışmalarına Türkiye’den katılmayı düşünen

yükseköğrenim kurumlarının kendi aralarında ve yurtdışındaki kurumlarla gerçekleştirebilecekleri ortak

çalışmalar ve somut proje içerikleri konusunda bilgiler verilecektir. Proje hali hazırda sürdüğünden kesin

sonuçların paylaşımı proje bitiminden sonraki dönemde gerçekleştirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Turizm Projeleri Yönetimi, Turizm KOBİ’leri, Ağlar

Knownet nedir?

Avrupa bilgi yönetimi için mükemmeliyet ağı Knownet Avrupalı turizm KOBİ’lerinin rekabetçiliğini ve

sürdürülebilir turizmin gelişimini desteklemekte olan bir projedir.

Knownet Projesinin Amaçları: Avrupalı Sürdürülebilir Turizmin İnşası

Knownet projesi, ekonomik aktörlerin özellikle KOBİ’lerin rekabetini güçlendirecek bir Avrupa turizm

araştırma ve eğitim mükemmeliyet ağı yaratmayı amaçlamaktadır. Bunlar için aşağıdaki çalışmaları

gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

· Deneyimlerin ve en iyi uygulamaların alışverişinin sağlanabileceği bir Avrupalı platform ve gözlem evi

yaratmak.

· Turizmin ekonomik performanslarının ölçümlenmesi ve istatistikler için yeni araştırma metotlarını ve

göstergelerini geliştirmek.

· Turizm sektöründeki aktörlerin profesyonelleşme ve eğitim ihtiyaçlarını tanımlamak ve buna bağlı olarak

Avrupa içinde turizm eğitiminde bir işbirliği şeması geliştirmek.

· Sektördeki profesyonel dernekler ve işletmeler arasındaki sürdürülebilir kalkınma bilincini arttırmak.

Knownet Projesinin Odaklandığı Kesimler

Proje, turizm alanındaki ekonomik aktörler ve profesyonel birlikler üzerine odaklanmaktadır:

· En iyi uygulamaları, çıkarılan dersleri ve örnek olayları KOBİ’lere ve turistlere yaymak, ana akım haline

getirmek ve çarpan etkisi yaratmak.

· Son kullanıcılardan ihtiyaçları üzerine geri dönüşleri ve verileri toplamak, araştırma ve eğitim kurumları

işbirliği ile bunları analiz etmek.

· Yerel, bölgesel ve Avrupa düzeyinde siyaset belgeleri, yuvarlak masa toplantıları ve karar vericiler ile

tartışmalar yoluyla kanıta dayalı siyasi tavsiyelerde bulunmaktadır.
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Projedeki Aktiviteler

Toplu Aktiviteler

Tüm ortakların katılımı ile mevcut durumun araştırılması, kıyaslama, en iyi uygulamaların seçimini

içermektedir.

Bireysel Aktiviteler

Genel çerçeve içinde her ortak tarafından ayrı şekilde tanımlanmış ve uygulanmaktadır. Sekiz "çalışma

paketi"
(ÇP)

her ortak tarafından kendi ihtiyaçlarına bağlı olarak teklif edilmiştir. Bu aşamada Dumlupınar

Üniversitesi’nin çalışma paketi ortaya konacaktır.

Modül 1: Bilgi toplama ve Araştırma

Sürdürülebilirlik Kontrol Listesi’nin Hazırlanması (Göstergeler dahil

edilecek şekilde)

Turizm sektörünün değişen çevresi içerisinde rekabetçilik ve sürdürülebilirlik birbirinden ayrılmaz iki

kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. KOBİ’lerin rekabetçiliği ekonomik, kültürel ve ekolojik temellere

dayanmaktadır. Destinasyonları daha sürdürülebilir kılmak için tüm paydaşlar için sürdürülebilirlik

göstergelerinin geliştirilmesi bir gerekliliktir. KNOWNET projesi kapsamında, Dumlupınar Üniversitesi

Turizm ve Seyahat bölümü özellikle KOBİ’ler için sürdürülebilirlik göstergeleri hazırlayacaktır. Çevresel

göstergelerin geliştirilmesinde Ekolojik Yönetim ve Denetim Şeması, Kurumsal Sosyal Sorumluluğa ait

sosyal ve ekonomik göstergeler temel alınacaktır. Diğer taraftan Avrupa’da bu konuyla ilgili yapılmış

kurumsal ve akademik çalışmalar detaylı şekilde kullanılacak ve projeye Avrupalı bir değer katma

girişiminde bulunulacaktır. Yeni bulgular proje ortakları ile paylaşılacaktır. Özellikle turizm alanında,

Avrupalı turizm şirketlerinin sürdürülebilirlik göstergelerini kullanmaları dünya turizm pazarında rekabet

gücü kazanmaları için bir zorunluluk olarak gözükmektedir. Bu aktivite, toplu aktivitelere ek olarak

gerçekleştirilecektir.

Anket

Anket sayesinde KOBİ’lere ait doğrudan ve dolaylı başlıkların değerlemesi için gerekli araçların

geliştirilmesi söz konusu olacaktır. Öncelikle belirli göstergeler aracılığı ile sorular hazırlanacak ve ardından

amaçlar ortaya konacaktır. Sonrasında anketi uygulamak için Türkiye’de 20-30 arasında KOBİ seçilecektir.

Niteliksel şekilde sonuçlar analiz edilecek ve değerlendirmeler gerçekleştirilecektir (Bkz. Ekler)

(Kıyaslama) Benchmarking ve En İyi Örneklerin Seçimi

Sonuçlar eğitim kayıtlarının hazırlanmasında kullanılacaktır. Eğitim kayıtları ve anket sonuçları basılacaktır.

Daha önceki aktivitelere ait elde edilen sonuçlar ortaklarla paylaşılacak ve dönem ortasındaki toplantıda

diğer örnekler üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Kıyaslamalı göstergeler sayesinde KOBİ’ler içinde

belirlenmiş sorumluluklar üzerinden en iyi örnek seçilecektir.

Modül 2. Sonuçların Yayılması ve Bilinç Arttırma

Bu tür bir proje Türkiye’de ilk defa uygulanacaktır. KOBİ’ler ile doğrudan diyalog kurulacaktır. Tüm

paydaşlar sürecin parçası ve tüm araştırma faaliyetlerinin hedefi olacaktırlar. Bu yöntem sayesinde

KOBİ’lere ait belirli göstergeler ortaya konacaktır. Bu süreç somut araçlar kullanıldıkça kolaylaşacaktır.

Veriler diğer proje ortakları ile paylaşılacaktır. Avrupalı turizm gelişimi, bu proje çalışmasında belirli bir

önceliğe sahip olacaktır. Sanal turizm gözlemevinin yaratılması sırasında belirli sürdürülebilirlik göstergeleri

özel bir internet sayfası ile duyurulacaktır. Bu metot sayesinde elde edilen veriler tüm KOBİ ve diğer

araştırma kurumları ile paylaşılabilecektir.
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Çalıştaylar

Yukarda elde edilecek bilgi Avrupa turizm endüstrisi özellikle KOBİ’ler ile paylaşılacaktır.

Bu senaryoyu yaratmak için özel çalıştaylar düzenlenecektir.

- Dahili paydaşlarla iletişim (çalıştay).

- Harici paydaşlarla iletişim (çalıştay).

Eğitim

Eğitim ihtiyaçları belirlenecek ve sürdürülebilir yönetim programı geliştirilecektir. Eğitim kursları

gerçekleştirilmeden önce araştırma bölgesindeki turizm KOBİ’lerinin ihtiyaçlarına bağlı olarak eğitimlerin

planlaması ortaya konacaktır.

Uygulama ve Değerleme

KOBİ’ler için satın alma süreci için davranış kuralları ve sürdürülebilirlik uygulamalarının ölçümlenmesi ve

gözlemlenmesi için geliştirme ve düzeltme faaliyetlerine bağlı olarak araçlar geliştirilecektir.

Bu aşamada, sürdürülebilirlik performansına vurgu yapan dâhili denetimler de gerçekleştirilecektir. Dâhili

değerlemenin sonuçları KNOWNET alanında ve kişisel değişim sayesinde ortaklar ile paylaşılacaktır.

Sonuçlar üçüncü ve son konsorsiyum toplantısında ayrıca çalışılabilecektir. Diğer taraftan, performans raporu

broşürler, kitapçıklar ve web sayfaları aracılığı farklı paydaşlarla iletilebilecektir.

Dumlupınar Üniversitesi Aktivitelerinin Zaman Çizelgesi

Modül 1: Bilgi Toplama Araştırması

1. Ay 1.1. Sürdürülebilirlik Kontrol Listelerinin Hazırlanması

2-5. Ay 1.2. Anket6-10. Ay 1.3. Kıyaslama ve En iyi Örneklerin Seçimi

Modül 2: Sonuçların yayılması ve Bilinç Arttırma

11-12. Ay 2.1 Çalıştaylar

11-16. Ay 2.2 Eğitim

17-18. Ay 2.3 Uygulama ve Değerleme

Çalışma Paketi Faaliyetleri

Profesyonel derneklere ve KOBİ’lere uygulanan anketler, en iyi uygulamaların analizleri, çıkarılan dersler,

sürdürülebilir turizm projelerinin uygulanması ve başarı faktörleri için yapılacak ve yapılmayacaklar,

turizmdeki paydaşlar için sürdürülebilir turizmin uygulanmasında ihtiyaçların belirlenmesi, yaygınlaştırma ve

bilinç artırımı, seminerler.

Beklenen Sonuçlar ve Çıktılar

· Turizmle ilişkili KOBİ’lerin ekonomik performansı ile ilgili her ülke ve bölgede insan kaynakları yönetimi,

kalite kontrolü, sürdürülebilir turizm uygulamaları v.b. konulu makaleler hazırlanması söz konusu olacaktır.

· En iyi uygulama rehberi, sürdürülebilir turizm için ödül konsepti, geniş çaplı iletişim için broşürler, yeni

eğitim programları ve materyaller oluşturulacaktır.

· Gelecekteki Avrupa Turizm KOBİ’leri Gözlemevi araçlar seti için öneriler gerçekleştirilecektir.
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Proje Ortakları

Ulusal Sanat ve Zanaat Konservatuarı (Cnam), Fransa (Koordinatör), Herkese iş ile eğitimi birleştirerek

esnek ömür boyu eğitim fırsatları sunan, Fransa’nın önde gelen yüksek eğitim ve araştırma kurumlarından

birisidir.

Fransız Turizm Enstitüsü (IFT), projede
Cnam

ile ortak, Turizm eğitimi araştırmaları ve yenilikçiliği

konusunda uzmanlaşmış özgün bir Fransız ağıdır

Avusturya Çevre ve Ekonomi Topluluğu, Avusturya, odak noktası ‘ağ oluşturma, bilimsel yetkinlik ve

yenilikçilik’ olan ve ‘Çevre ve Teknoloji’ alanlardaki konularda çalışmalar yapan kar amacı gütmeyen bir

organizasyondur.

Valon Mesleki Eğitim ve İstihdam Ofisi (LeForem), Belçika, Valon Bölgesi istihdam ve mesleki eğitim

kamu ajansıdır.

Harsanji Janos Koleji (HJF), Macaristan, ülkenin öncü turizm ve ağırlama endüstrisi eğitim ve araştırma

programlarından birine sahiplik etmektedir.

Gallura Belediyeleri Birliği (UCG), İtalya, İtalya Kuzey-Doğu Sardinya Otonom Bölgesindeki 5

belediyenin derneğidir.

Romanya Bilgi Transfer Derneği (ATRC), Romanya, ülkenin yüksek öğretim ve araştırmalardaki en

önemli üniversite ve uzmanlarının kaynaklarını bir araya getiren bir sivil toplum örgütüdür.

Ulusal Turizm Derneği (NTA), Slovenya, turizmi stratejik kalkınma fırsatı olarak görüp tanıtmak amacıyla

1993 yılında kurulmuştur.

Dumlupınar Üniversitesi, (DPU), Türkiye, Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve

Seyahat Bölümü şehir ve endüstri karar vericileri için politika önerileri hazırlamaktadır.
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Ekler: Anket

A. Sürdürülebilirlik Uygulamaları

1. İşletmeniz ulusal ve uluslar arası sağlık, iş kanunu, güvenlik ve çevre kanunlarına uygun

faaliyet göstermekte midir?

2. Uluslar arası kalite güvenlik sistemine sahip misiniz? Yanıtınız evet ise yazınız?

3. İşletmenizde çevre yönetim müdürü var mıdır? Çalışanların çevre eğitim programı

ilgilenen sorumlu var mıdır?

4. Aşağıdaki başlıklarda düzenli eğitim programları vardır: çevre ( ), sosyo-kültür ( )

sağlık ( ) ve güvenlik yönetimi ( )

B. Politika ve Stratejiler

1. Şirket politikaları ve stratejileri üst yönetim tarafından toplantı, doküman ve posterler

aracılığı ile çalışanlara tanıtılmakta mıdır?

2. İşletmenizin misyon ve vizyonu nedir?

C. Çalışanlar

1.Çalışanlar için standart operasyon prosedürleri kitapçıklar halinde hazırlanmış mıdır?

2. Ergonomik açıdan çalışanların çalışma koşullarını betimleyiniz.

3. Çalışanlar için tavsiye sistemi bulunmakta mıdır?

4. Çalışanların iş tatmini konusunda değerleme var mıdır?

D. Müşteriler

1. Müşteri tatmin değerleme sistemi var mıdır?

2. Müşteriler sunulan yazılı materyaller doğrudur ve müşterilere hizmet edeceklerinden

fazlasını vaat etmemektedir.

3. İşletme müşterilerine toplu taşıma konusunda yeterinde bilgi vermekte midir?

E. Sosyo-ekonomik ilişkiler

1. Yörede yaşayan insanlar işletme tarafından istihdam edilip eğitilmekte midir?

2. Yörenin hizmet ve malları işletme tarafından satın alınmakta mıdır?

3. İşletme kadınlara çalışan ve idareci olarak fırsat eşitliği tanımakta mıdır?

4. İşletme çalışanlarının haklarına saygı göstermekte ve adil bir ücret hakkı tanımakta

mıdır?

F. Ekonomik İlişkiler

1. İşletme ‘kirleten öder’ prensibini kabul etmekte midir?

2. Maliyetleri aşağı çekmek için komşu işletmelerle ortak çalışmalar var mıdır?

3.Ulusal ya da uluslar arası kredi kuruluşlarından borç alınmış mıdır ve geri ödemelerde

zorluklar yaşanmakta mıdır?

Kaynakça

Polat, Naci
(2010)

Wellness Turizminde Sürdürülülebilirlik Uygulamalarının Tespitine Yönelik Nitel Bir

Araştırma ve Bir Model Önerisi: Afyon İli Örneği. Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü.

Proposal submission set for financial support from the European Commission (2010) Action Number:

ENT/CIP/10/B/N04S00, TITLE: Knowledge networks for the competitiveness and sustainability of European

tourism
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DESTİNASYON PAZARLAMASINDA WEB 2.0

UYGULAMALARI: BİR LİTERATÜR TARAMASI

Dilek MORKOÇ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Meslek Yüksekokulu

H.
Mehmet YILDIRIM

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Yüksekokulu

Lütfi
ATAY

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Yüksekokulu

Özet

Bilgisayarlaşma çağı 1980’lerde büyük bir ivme kazanmış, 1990’larda altın çağına ulaşmıştır. Günümüzde de

hala önemli gelişmeler yaşamaktadır. Bilim çağı ya da bilim toplumu gibi isimlerde kullanılan

bilgisayarlaşma çağı teknik boyutlarıyla sadece iletişim ve bilgi alışverişi odaklı süreci hızlandırmıştır.

Bilgisayar teknolojisinin telekomünikasyon ile bütünleştirilmesiyle örgütler, bireysel bilgisayarlar yerine

bunların birbirlerine bağlanmalarıyla oluşturulan ağlardan yararlanarak artan küresel rekabet ortamında hem

örgüt içi hem de örgütler arası iletişimde önemli gelişme sağlamışlardır.

İnternetin yaygınlaşması, sosyal sitelerin önlenemeyen yükselişi, kullanıcılarının yorumlarını

paylaşabildikleri ve diğer kullanıcıların bu yorumlar üzerinden bilgi edindikleri platformların olması

sayesinde artık herkes seyahat yazarı, eleştirmen ya da tavsiye edici konuma gelmiştir. Dolayısıyla tüm

dünyada yaygın olarak kullanılan web 2.0 uygulamaları önemli bir tanıtım ve pazarlama alanı haline

gelmiştir. Destinasyon pazarlanmasında kullanılması ve önem verilmesi gereken bir uygulama haline

dönüşmektedir. İnternet ve internet üzerinden kullanılan tüm uygulamalar web 2.0 ile kullanıcıların daha

aktif hale gelmesini sağlamıştır. Böylelikle internet üzerinde sosyal ağların kullanımı ile bilgiyi edinmenin

yanında paylaşma süreci de başlamıştır. İnternet bir çok teknolojik yeniliklere ışık tuttuğu gibi web

dünyasının yeni başrol oyuncusu da şimdilik web 2.0 gibi durmaktadır. Yakın zamanda bu süreç web 3.0

(anlamsal-semantik) ile devam edeceği teknoloji dünyasında çalışılmaya devam edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnternet, destinasyon pazarlaması, Web 2.0 uygulamaları.

Giriş

80’lerde büyük bir ivme kazanan ve 90’larda altın çağına tanık olduğumuz, bilgisayarlaşma çağı, bilim çağı

ya da bilim toplumu gibi isimlerle andığımız evrensel süreç, teknik boyutlarıyla sadece iletişim ve bilgi

alışverişi odaklı süreci hızlandırmıştır. Bu evrensel süreç aynı zamanda bilgisayar teknolojisinin

telekomünikasyon ile bütünleştirilmesi ile artan küresel rekabet ortamında hem örgüt içi hem de örgütler

arası iletişimde devrim niteliğinde değişikliğe sebep olmuştur. Bugün birçok örgüt, bireysel bilgisayarlar

yerine bunların birbirlerine bağlanmalarıyla oluşturulan ağlardan yararlanmaktadır (Akın, 1998:239).

İnternetin gelişiminde yaşadığı hızla doğru orantılı web uygulamalarının kullanımı engellenemeyen

yükselişine devam etmektedir. Dünyadaki birçok kullanıcı değişim ve hızın gerisinde kalmamak için

gelişmelere ayak uydurmaktadırlar. Turizm işletmeleri de internetteki gelişimin farkına varmış interneti

pazarlama aracı olarak kullanmaya başlamıştır. Elektronik pazarlama kullanımının geniş kitlelere ulaşabilme

imkanı verme, hızlı iletişim kurma, bilgiye ulaşma ve sunma, maliyetleri azaltma, zaman tasarrufu sağlama

gibi birçok avantaj sağladığı kuşkusuzdur. Bu nedenledir ki elektronik pazarlama kullanımı artmaktadır.

Elektronik pazarlama; ürünün düşük bütçeyle, internetin sunmuş olduğu olanakları kullanarak tanıtımı ve

satımıdır. Elektronik pazarlama uygulamalarının kullanımı ile özellikle turizm işletmeleri açısından,
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tanıtımlarını yapabilecekleri bir platform, reklamlarını yapabileceği multimedya alanı, iletişim kurabilmenin

birçok yolu ve yeni müşterilerin keşfedileceği bir ortam yarattığı bilinmektedir. İnternet üzerinden faaliyet

gösterecek olan bir şirketin, ürünlerini pazarlama ve satış faaliyetlerini sürdürebilmesi olabilir. Web sitesinin

hazırlıklarının tamamlanması web üzerinden yayına geçmesi ile web sitesinin aktifleştirilmesinden sonraki

adım, müşteri kazanmak ve ürünlerini pazarlamaktır. Web siteleri içeriklerinin pazarlamaya önemli bir etkisi

olduğu kuşkusuzdur (Morkoç, 2009:102) ki internet ve internet üzerinden kullanılan tüm uygulamalar web

2.0 ile kullanıcıların daha aktif hale gelmesini sağlamıştır. Böylelikle internet üzerinde sosyal ağların

kullanımı ile bilgiyi edinmenin yanında paylaşma süreci de başlamıştır. İnternet bir çok teknolojik yeniliklere

ışık tuttuğu gibi web dünyasının yeni başrol oyuncusu da şimdilik web 2.0 gibi durmaktadır. Yakın zamanda

bu süreç web 3.0 (anlamsal-semantik) ile devam edeceği teknoloji dünyasında çalışılmaya devam

edilmektedir.

İnternetin yaygınlaşması, sosyal sitelerin önlenemeyen yükselişi, kullanıcılarının yorumlarını

paylaşabildikleri ve diğer kullanıcıların bu yorumlar üzerinden bilgi edindikleri platformların olması

sayesinde artık herkes seyahat yazarı, eleştirmen ya da tavsiye edici konuma gelmiştir. Dolayısıyla tüm

dünyada yaygın olarak kullanılan web 2.0 uygulamaları önemli bir tanıtım ve pazarlama alanı haline

gelmiştir. Web 2.0, destinasyon pazarlanmasında kullanılması ve önem verilmesi gereken bir uygulama

haline dönüşmektedir.

Bu çalışma ile destinasyon pazarlamasında web 2.0 uygulamalarının yeri ve önemi mevcut literatür taranarak

ve ikincil kaynaklar kullanılarak kavramsal olarak incelenmiş ve değerlendirmiştir. Öncelikle İnternet,

Türkiye’de ve dünya’da internet kullanım istatistikleri ele alınmıştır. Daha sonra web 2.0 ve sosyal ağlar

tanımlanarak, sosyal ağların yapısı ve kısaca gelişimi ve destinasyon pazarlamasındaki kullanımı incelenerek

destinasyon pazarlamasında web 2.0 uygulamalarının önemi ve kullanımı ortaya konmuştur. Bu yönüyle

destinasyon pazarlamasında web 2.0 kullanımının irdeleneceği çalışmalar için kaynak olmayı

amaçlamaktadır.

İnternet

İnternet dünyanın dört bir yanındaki veri tabanlarını ve bilgisayarları birbirine bağlayan bilgisayar ağı olarak

tanımlanabilmektedir. “İnter” (arasında, birbiriyle) ile “net” (ağ) kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla ağlar

arası anlamına gelen internet ortaya çıkmıştır (Vural 2006: 18). İnternet ortamına aktarılan her türlü veri,

hemen herkes tarafından kullanılabilmekte ve kullanıcılar sınırsız bir olanağa kavuşmaktadırlar. İnternet

sonsuz şekilde büyümeye açık, geniş alanlı bir şebeke sistemi olup, haberleşme potansiyeli sağlayan bilgi ve

iletişim teknolojisi için kullanılan bir terimdir. İnternetin sınırı olmadığı gibi etkisi de ulusal sınırları

aşmaktadır. İnternet bugün bilgiye en çabuk, en kolay ve en ucuz yoldan ulaşılan bir araç hâline gelmiştir.

Özellikle iletişim, bilgiye erişim ve bilginin yayımında sağladığı avantajlar dolayısıyla internet bütün

dünyada olağanüstü bir hızla yaygınlaşmakta, toplumlararası bilgi akışı hızlanmaktadır.

Turizm sektöründe bilgi teknolojilerinin kullanılması, birbirini izleyen üç teknolojik gelişim aşaması ile

ortaya çıkmıştır (Tutar, Kocabay vd. 2007:199). Öncelikle ilk çalışmalar 1950’lerde bilgisayarlı rezervasyon

sistemlerinin (CRS) kullanılması ardından 1980’lerde global dağıtım sistemlerinin (GDS) devreye girmesi ve

son olarak 1990’larda internet kullanımının yaygınlaşması ile turizm işletmelerinin teknolojik gelişmeleri

takip ettiği görülmektedir.

İnternet sayesinde önemi artan küresel pazarlar, küresel rekabeti de beraberinde getirmiştir (Özmen 2003:9).

İnternet yoluyla hızlı bir iletişim ve yeni kullanıcılara ulaşma imkanının olması turizm ve seyahat

işletmelerinin interneti bir pazarlama aracı olarak kullanımını artırmıştır (Boylu Tuncer 2008:12). Böylelikle

pazarlama etkinlikleri kapsamındaki işlerin elektronik ortamda yürütülmesi ile hedef kitleye ulaşılarak şirket,

marka, hizmet ve servisler hakkında bilgi vermek için yapılan pazarlama faaliyetlerindeki masraflar en aza

inmekte, anlık ileti (instant message), eşzamanlı iletişim araçlarının kullanımı ile alınacak kararlar için doğru

sonuçlar yaratılabilmektedir.

Genişbant internet hizmetlerinin kullanımının arttırılması ülkeler ve işletmeler açısından özel önem

taşımaktadır. Özellikle bilgiye kolay ulaşım sağlanmakta, işlem maliyetleri azalmakta, organizasyonların

etkinliğini artmakta, yenilikçiliğe teşvik etmekte, ekonomik büyümeyi sağlamakta, ülkenin bölgeleri

arasındaki kalkınmışlık farkının azaltılmasına yardımcı olmakta, yaşam kalitesini artırmakta, ülkenin

rekabetçiliğini arttırmakta, fırsat eşitliğini desteklemekte, katma değerli hizmet seçeneklerinin sunulmasını

kolaylaştırmakta, iletişimi ve paylaşımı arttırmaktadır (http://www.btk.gov.tr).
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Türkiye’de İnternet Kullanımı

Eylül 2010 sonu itibarıyla Türkiye’de internet servis sağlayıcısı (ISS) olarak hizmet veren 106 şirket

bulunmaktadır. Türkiye’de toplam internet abone sayısı ise 2010 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 8.158.007

olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam Mart-Haziran 2010 dönemine göre %5,4 oranında ve yaklaşık 415 bin

kişilik bir artışı ifade etmektedir (http://www.socialmediatr.com).

2010 Ağustos ayında TÜİK tarafından internetin kişisel kullanım amaçları anketi incelendiğinde sonuçlar

şunlardır. En üst sırada %72,8 ile “e-posta gönderme/alma” yer alırken onu %64,2 ile “Sohbet odalarına,

haber gruplarına veya çevrimiçi tartışma forumlarına mesaj gönderme, anlık ileti gönderme (facebook,

twitter, chat, msn, skype vb. ile senkron iletişim)” izlemektedir. Ardından “Çevrimiçi haber, gazete ya da

dergi okuma, haber indirme” (%58,8) ve “Mal ve hizmetler hakkında bilgi arama” (%55,7) gelmektedir

(http://www.btk.gov.tr).

Tablo 1: İnternet Kişisel Kullanım Amaçları

Kaynak:www.btk.gov.tr

2010 TUİK Bilişim Anketi sonuçlarına göre İnternet kullanan bireylerin kişisel kullanım amacıyla internet

üzerinden “mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma” oranı %15 seviyelerindedir. En çok satın alınan

malzemeler %24,3 ile giyim ve spor malzemeleri olurken, elektronik araçlar (Cep telefonu, kamera, radyo,

TV, DVD oynatıcı, video vb.) %23,8 ile ikinci sırada yer almakta, kitap/dergi/gazete ise %20,3 ile üçüncü

sırada yer almaktadır. Tüketicilerin internet üzerinden satın aldıkları yüksek orana sahip diğer ürünler ise ev

eşyası (mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb.), seyahat ile ilgili diğer faaliyetler (seyahat bileti, araç kiralama

vb.) ve gıda maddeleri ile günlük gereksinimler (çiçek, kozmetik, tütün ve içecekler de dahil) gelmektedir.

Dünya’da İnternet Kullanımı

Dünya'da internetin nabzını tutan İnternet World Stats (İnternet Dünyası İstatistikleri) 2010 verilerine göre

(http://www.hurriyet.com.tr); Dünyada internet kullanımı bir önceki yıla (2009) göre %14'lük bir artış

kaydederek 1.9 milyara ulaşmıştır. İnterneti en fazla kullananlar Asyalılar (825,1 milyon), Avrupalılar (475,1

milyon) ve Kuzey Amerikalılar (266,2 milyon) olarak tespit edilmiştir. 2010 yılında internet üzerinden

gönderilen elektronik posta sayısı 107 trilyon, günlük ortalama gönderim ise 294 milyondur. İnternette alan

adı sayısındaki artış ise yüzde 7 oranındadır. Sosyal ağlarda da ise twitter üzerinden gönderilen mesaj sayısı

geçtiğimiz yıl 25 milyar iken twitter'a 2010'da yapılan yeni kayıt sayısı ise 100 milyon olmuştur. Facebook

kullanıcısı sayısı 2010 sonu itibari ile 600 milyon iken, 2010'da 250 milyon kişi bu sanal dünyaya katılmıştır.

Youtube' ta günde 2 milyar video izlenmektedir. Youtube'a dakikada 35 video eklenmektedir. Her ay

Facebook'a yüklenen video sayısı ise 20 milyon, fotoğraf sayısı ise 3 milyarın üstünde olmuştur.
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Tablo 2: İnternet Kullanıcılarının En Yüksek Olduğu 20 Ülke

Ülke veya Bölge Nüfus

2010 Tahmini

Kullanıcılar

Son Veri

% Nüfus

(Penetration)

Büyüme2000-2008 Dünya

Kullanıcıları

1 China 1,330,141,295 420,000,000
31.6

% 1,766.7% 21.4%

2 United
States

310,232,863 239,893,600
77.3

% 151.6 %
12.2%

3 Japan 126,804,433 99,143,700
78,2%

110.6 %
5.0%

4 India 1,173,108,018 81,000,000
6.9% 1,520.0 %

4.1
%5 Brazil 201,103,330 75,943,600

37.8% 1,418.9 %
3.9%

6 Germany 82,282,988 65,123,800
79.1

% 171.3 %
3.3%

7 Russia 139,390,205 59,700,000
42.8

% 1,825.8 %
3.0%

8 United Kingdom 62,348,447 51,442,100
82.5%

234.0 %
2.6%

9
France

64,768,389 44,625,300
68.9%

425.0 %
2.3
%

10 Nigeria 152,217,341 43,982,200 28.9 % 21,891.1 % 2.2 %

11
Korea South 48,636,068 39,440,000

81.1
% 107.1 %

2.0
%

12Turkey 77,804,122 35,000,000
45.0

% 1,650.0 %
1.8
%

13Iran
76,923,300 33,200,000

43.2% 13,180.0 %
1.7%

14 Mexico 112,468,855 30,600,000 27.2 % 1,028.2 % 1.6 %

15Italy

58,090,681 30,026,400 51.7 % 127.5 % 1.5 %

16
Indonesia 242,968,342 30,000,000

12.3
% 1,400.0 %

1.5%

17
Philippines 99,900,177 29,700,000

29.7
%

1,385.0
%

1.5%

18Spain 46,505,963 29,093,984
62.6

% 440.0 %
1.5%

19
Argentina 41,343,201 26,614,813

64.4
% 964.6 %

1.4%

20Canada 33,759,742 26,224,900
77.7

% 106.5 %
1.3
%

TOP20
Countries 4,480,797,760 1,490,754,397

33.3
% 417.8 %

75.8
%

Rest
of

the World 2,364,812,200 475,760,419
20.1

% 551.2 %
24.2

%

Total World - Users 6,845,609,960 1,966,514,816
28.7%

444.8 %
100.0

%

Kaynak: http://www.internetworldstats.com/top20.htm (World Internet User Statistics were updated for June
30,

2010)

Dünyada ve ülkemizde sayısallaşma hızla gerçekleşmektedir. Son dönemde açıklanan araştırmalar

sayısallaşmanın yanı sıra mobil yöne hızlı geçişin de altını çizmektedir. Araştırma grubu TNS ve Ericsson’un

gerçekleştirdiği iki ayrı araştırmanın sonuçları konuyla ilgili durumu gözler önüne sermektedir. TNS’in

dünya çapında gerçekleştirdiği geniş kapsamlı Digital Life (Sayısal Yaşam) araştırması sayısallaşmanın

gerek ülkemizde gerekse dünyada hangi noktaya geldiğini ortaya koymaktadır (http://www.bthaber.com).

Ülkemizde internet kullanan nüfus 35 milyon ve bunun penetrasyon yansıması yüzde 45 oranındadır. Günlük

aktivitelere bakıldığında; kullanıcıların yüzde 32’si sosyal ağlara ağırlık vermektedir. Kullanıcıların yüzde

30’u e-posta kullanmakta, yüzde 11 bilgi ve planlama için interneti kullanırken yüzde 9’u haber takibi; yüzde

7 oyun ve yüzde 2’si ise alışveriş için “önemli” olduğunu ifade etmektedir. Ülkemizde mobilite her geçen

gün daha önemli hale gelmektedir. Cep telefonlarının ve mobil cihazların kullanım oranı artış ivmesini

korumaktadır. Araştırmada bu günlük aktivitelerin PC üzerinden yapıldığı tespit edilmiştir. Türkiye’de

insanlar haftada ortalama 17 saatini çevrimiçi geçirmektedir. ABD’de bu rakam 21 iken İngiltere’de 22,

Fransa 21, Yunanistan 19, Mısır 18, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 17 ve Çin 23 saattir. Araştırmaya göre

Türkiye yüzde 52 oranında sayısallaşmış durumdadır. Bu oran ABD’de yüzde 42, İngiltere’de yüzde 43,

Fransa’da yüzde 48, Yunanistan’da yüzde 38, Mısır’da yüzde 56, Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 50 ve

Çin’de 50. Bu oranlar ülkemizin sayılaşmada dünya ortalamasında yerinin sağlam olduğunu göstermektedir

(www.bthaber.com.tr).

 TNS, müşterilerine aksiyona yönelik içgörü sağlayan ve araştırmaya dayalı stratejik öneriler sunan ve etkin

iş kararları almalarında yardımcı olan, dünyanın önde gelen özel araştırma şirketidir. TNS, tüketici

araştırmalarından, Teknoloji, Finans, Otomotiv, Siyasi-Sosyal ve Medya sektörlerine uzanan geniş hizmet

yelpazesi sektörel uzmanlık ve bilgi sunmaktadır

(http://www.tns-global.com.tr/dosyalar/).
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Web 2.0 Kavramı ve Sosyal Medya

İnternetin hayatımıza girdiği ilk yıllarda kişi veya işletmeler, kurumlar internet kullanıcılarına kendilerini,

ürün ve hizmetlerini anlatmak için, tanıtım amaçlı, statik ve tek taraflı yayın yapan web siteleri kuruldu.

Bunlar durağan sayfalardan oluşan sitelerdi. Kısacası bir broşür niteliğinde, iletişimin tek taraflı kurgulandığı

web 1.0 diye nitelendirilen sitelerdi (http://www.sosyalmedyapazarlama.com). Önemli dönüşümler yaşayan

web ortamındaki sadece ağ üzerinden bilginin yayımlanması ve kullanıcıların bu bilgiyi kendi

bilgisayarlarına aktarmaları üzerine kurulu web 1.0 değişikliğe uğradı. Web 2.0 teknolojisi ile birlikte web

siteleri üzerinde etkileşimli, kullanıcıların görüş ve düşüncelerini paylaşabilmelerine olanak sunan, çeşitli

paylaşımlar için web üzerinde uygun araçların geliştirildiği (Youtube, Facebook gibi) ortamlar oluşturuldu.

Blog (web günlükleri) sayfalarının yaygınlaşması, dinamik içerikli web sayfalarının artmasını sağlayan

önemli bir yaklaşımın yansıması olarak değerlendirilebilir. Böylelikle İnternet kullanıcılarının web

programlama dillerini bilmelerine gerek olmadan, kendilerine özgün web siteleri hazırlamaları, bilgi

kaynaklarını paylaşmaları, site ziyaretçileri ile etkileşime girmeleri mümkün hale geldi (Demirli, Kütük,

2010: 97).

Web 2.0 ‘ın etki alanlarını açık web ve firmalar olarak sıralanabilir (Köksal, 2008: 64). Açık web’te, world

wide web’in bütün alanları herkesin katılımına ve erişimine açıktır. Bu fikri temel alan Web 2.0 teknolojileri,

uygulamaları ve fikirleri herkese açıktır. Yeni içerikler ve yeni siteler ekleyen kullanıcılarla, içeriği keşfeden

ve link veren diğer kullanıcılar arasında etkileşim meydana gelmektedir. Tekrarlılık ya da yoğunlukla giderek

daha çok güçlenen kurumlarla, bağlantılar ağı tüm web kullanıcılarının kolektif etkinliğinin bir neticesi

olarak organik bir büyüme içerisindedir. İnternetteki ilk büyük başarı hikayesi, bir katalog ya da bağlantılar

altdizini olan Yahoo’dur. Binlerce kişinin en iyi çalışmalarının bir yığını olarak ortaya çıkmış ve daha sonra

milyonlarca ağ kullanıcısına yayılmıştır. Firmaların pazarlama etkisi ise açık web’de geliştirilmiş olan

uygulamalar, firma içi performansı ve is hâsılatını arttırmak amacıyla firma içine de uygulanmıştır. Web 2.0

uygulamaları ile oluşturulan ek bilgi kaynakları satış ve pazarlama politikalarına meydan okuyabilmektedir.

Firmalar Web 2.0’ı bilgi toplamak, moda ve yeni akımları takip etmek, müşterileri ve toplumla etkileşimde

bulunmak için kullanabilirler. Web 2.0, kullanıcılardan kullanıcılara direkt akan haberler, fikirler ve

servislerden oluşan büyük bilgi artısının yaşandığı yeni bir iletişim çağının habercisidir. Bu çağda firmalar

eğer bu gelişmelere ayak uydurabilirlerse büyük avantaj sağlayabilirler. Web 2.0 çağında pazarlama

hakimiyetinin anahtarları kullanıcı katılımından doğan ağ etkileridir. Web 2.0 uygulamaları ise her geçen gün

artmaktadır. Bu uygulamalar değişik sektörlerde farklı yapılarda kullanılabilmektedir.

Sosyal medya; her bireyin diğer birey gruplarını kolaylıkla etkilemesini mümkün kılan yüksek derecede

ölçeklenebilir ve erişilebilir iletişim teknolojileri ya da teknikleridir

(http://www.sosyalmedyapazarlama.com). İlk sosyal ağ siteleri genele yönelik online topluluk siteleri

şeklinde ortaya çıkmıştır. The WELL (1985), Theglobe.com (1994), Geocities (1994) ve Tripod (1995) gibi

siteler örnek verilebilir. Bu siteler sohbet odaları, kişisel web sayfaları ve blog'lar yoluyla kişilerin bir araya

gelip, herhangi bir konuda bilgi paylaşımında bulunabildiği ortamlar sunmuştur. Bazı siteler farklı bir yöntem

kullanarak kişilerin basitçe e-posta adresleri ile birbiriyle bağlantı kurmasını sağlaması üzerine tasarlanmıştır.

Örnek, Classmates.com (1995) aynı okulun mezunlarının birbirleriyle bağlantı kurmasını sağlarken,

SixDegrees.com (1997) ise kişilerin birbirlerine olan bağlantılarını dolaylı olarak kullandırmış.

SixDegrees.com daha önce var olan sitelerdeki özellikleri bir araya getirip paket halinde sunarak

popülerleştiren ilk site olmasına rağmen, çok karlı olmadığı için bir süre sonra kapanmıştır. 1999 yılında

ortaya çıkan Epinions.com sitesi ise güvene dayalı yeni bir model sunarak, kullanıcıların içerik ve bağlantı

şekilleri üzerinde daha çok kontrole sahip olmasını sağlamıştır. 2002-2004 yılları arasında kullanıma açılan

üç sosyal ağ sitesi dünya genelinde yaygınlaşan popüler siteler olarak tarihe geçmişlerdir. Bunlar; Friendster,

MySpace ve Bebo’dur. 2005 yılı istatistiklerine göre, MySpace, Google'dan çok daha fazla ziyaret edilen bir

site olmuştur. 2004'de Myspace'in en büyük rakibi olarak, Facebook ortaya çıktı ve çok hızlı büyümeye

başladı. 2006 yılında ABD'deki kolej ve üniversite kullanıcılarının dışındaki kitlelerin kullanımına açılan

Facebook, herkesin eklenti uygulama geliştirerek katkı verdiği bir altyapı sunarak, bunun da ötesinde, sadece

kişilerin değil sosyal ağların da birbiriyle bağlantı kurup yeni sosyal ağlar oluşturduğu, en yaygın ve en hızlı

büyüyen soysal ağ sitesi haline gelmiştir (http://cisn.odtu.edu).

31 Ağustos 2010 tarihli facebook kullanımı ve internet istatistikleri tablo 4’de verilmiştir

(http://www.internetworldstats.com/stats25.htm).
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Tablo 3: Dünya Coğrafi Bölgeleri Facebook ve İnternet Kullanıcıları İstatistikleri (2010)

Coğrafik Bölgeler Nufüs(2010) FacebookKullanıcıları FacebookYüzde Oranı FacebookIndex(*) İnternetKullanıcıları İnternet

Yüzde Oranı

Asya 3,834,792,852 93,584,580 2.4 % 11.3 % 828,930,856 21.6 %

Afrika 1,013,779,050 17,607,440 1.7% 15.9 % 110,948,420 10.9 %

Avrupa 813,319,511 162,104,640 19.9 % 34.1 % 475,121,735 58.4 %

Latin Amerika 550,924,250 68,189,920 12.4 % 35.0 % 195,042,230 30.4 %

Kuzey Amerika 344,124,450 149,054,040 43.3 % 56.0 % 266,224,500 77.4 %

Orta
Doğu 212,336,924 11,698,120 5.5 % 18.5 % 63,240,946 29.8 %

Karayipler 41,632,722 3,925,060 9.4 % 39.0 % 10,055,240 24.2 %

Okyanus / Avustralya 34,700,201 11,596,660 33.4 % 54.5 % 21,272,470 61.3 %

TOPLAM 6,845,609,960 517,760,460 7.6%
26.3
% 1,970,837,003

28.8%

Kaynak: http://www.internetworldstats.com/stats25.htm

Mart 2010 tarihi itibariyle, çevrimiçi yaşantının vazgeçilmezlerinden olan sosyal ağların başlıca dünya

ülkelerinde kullanım sıklığına göre dağılımları yer almaktadır (http://www.sarvon.com).

Çizelge 1: Dünya’da Sosyal Ağ Kullanımı

Veriler incelendiğinde sosyal ağların kullanım hızlarının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Sosyal

ağların artan değeri göz önünde bulundurularak destinasyon pazarlamasında kullanılması gerektiği

söylenebilir.

Destinasyon Pazarlaması ve Web 2.0 Uygulamaları

Destinasyon, değişik turist segmentlerin talep ettiği tesis türleri ve çekiciliklerinin bir karması olduğu kadar

beklentilerine karşılık verebilen tüm turizm politikaları ve pazarlama planlarının oluşturulmasıdır (Tekeli

2001:9). Destinasyonlar seyahat eden kişilerin geçici olarak kaldıkları yer olarak tanımlanmaktadır. İnsanlar

destinasyonları tatil, iş yapma, arkadaş ziyareti ve gezip görme gibi çeşitli amaçlara uygun olarak ziyaret

etmek üzere seçerler. Destinasyonlar bir kıta kadar büyük olabileceği gibi bir köy kadar da küçük olabilir.

Köyler, kasabalar, ilçeler, şehirler, bölgeler ve hatta ülkeler kendilerini destinasyon olarak

pazarlayabilmektedirler (http://www.lutfiatay.com). Destinasyonun çekici gücü, bazen bu destinasyonların

güzel olmalarından çok, ünlü olmalıdır. Örneğin; Paris-Eiffel, Moulin Rouge gibi. Turizm faaliyetleri

insanların sadece dinlenmek amacıyla yaptıkları faaliyetler değil aynı zamanda yenilikleri görmek ve

öğrenmek istedikleri, kendi ülkelerine döndüklerinde anlatacak bir öykülerinin olması gereken bir faaliyettir

(Nonzioli, 2007).
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Destinasyon pazarlaması, bölgesel kalkınma stratejik planlarıyla koordineli bir şekilde turizm politikalarının

başarı bir şekilde uygulanmasını hızlandırmaktadır. Yeni teknolojiler ve internetten fayda sağlamaları

destinasyonların rekabet edebilirliğine olanak sağlamaktadır (Buhalis, 2000: 97). Özellikle, bir ülkenin tek

destinasyon ve tek turistik ürün olarak pazarlanması anlayışı terk edilerek, ülkelerin çeşitli bölgeleri ve

bölgelerin belli şehirlerinin turistik ürün kimlikleri ön plana çıkarılarak bölgesel ve şehirsel turistik tanıtım ve

pazarlama anlayışı arttırılmalıdır. Gelişen ve sürekli yenilenen rekabetçi pazarda, destinasyon pazarlama

daha olumlu bir marka imajı yaratabilmek için saklı imaj özelliklerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir

(İlban, 2008:122).

Bir destinasyonun öncelikle, mevcut turistlerin algısındaki güçlü tarafları ön plana çıkarılarak tanıtımı

yapılmalı, bu algı üzerinden belli bir turist kitlesi elde edilip, pazarda güçlendikten sonra, destinasyonun

alternatif yönleri de pazarlanmaya başlanmalıdır. Örneğin; 1970’li yıllarda ispanya’ya gelen turistlerin

%85’inin sadece deniz-kum-güneş için bu ülkeyi tercih ettikleri tespit edilmiş ve tarih, kültür gibi diğer

unsurlar bir kenara bırakılmıştır. Tanıtım faaliyetlerinde sadece ispanya kıyılarına ve adalara yer verilmeye

başlanmıştır. Bu yolla belli bir pazar payı elde eden İspanya, daha sonra alternatif turizm türlerini

pazarlamaya başlayarak destinasyon tanıtımı ve markalaşmaya yönelmiştir. Bu aşamada Flamenko, Boğa

Güreşleri, festivaller, tarih, gastronomi gibi unsurları barındıran İspanyol kültürü ön plana çıkarılmıştır

(Aramberri, 2007).

Yaşanan yoğun rekabet şartları içinde, her destinasyon için markalaşmanın önemi artmıştır. Turizmden elde

edilen faydaları sürdürülebilir kılmak için müşterilerin zihninde olumlu, ancak gerçeklerle bağdaşan güçlü bir

marka imajı oluşturmak gerekmektedir. Bu durumda, sahip olunan ve geliştirilebilir unsurlar yoluyla

destinasyon diğerlerinden farklı kılan, tutarlı bir marka kimliğinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Çünkü istenilen bir marka imajı ancak tutarlı bir marka kimliği temel alınarak oluşturulabilir

(http://library.cu.edu.tr). Bu bağlamda, Uluslararası turizm pazarında rekabetçi kalmak isteyen

destinasyonlar, sunulan fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmek ve daha çok turiste ulaşabilmek için çeşitli

hizmet sunabilecekleri destinasyon web sitelerini oluşturmuşlardır. Böylelikle web sitelerinin ziyaretçileri

destinasyonla ilgili gerekli bilgiye en hızlı ve kolay şekilde ulaşabilmektedirler. Gün geçtikçe bağımsız

seyahate yönelik artan ilgi ve insanların kendi yaptıkları araştırmalar ve kendi yaptıkları seyahat doğrultusu

yönünde hareket etme eğilimleri sonucunda olası müşteriler gün geçtikçe; klasik hizmet veren paket turlara,

tur operatörlerine ve seyahat acentalarına daha az ihtiyaç duymaktadır (Özdemir 2007:892).

Google tarafından ABD'de yapılan diğer bir araştırmaya göre iş amaçlı seyahat edenlerin % 52'si otel

rezervasyonlarını mobil cihazlar ile yapmaktadırlar. Bu araştırmaya göre iş amaçlı seyahat edenlerin % 23'ü

de gezileri hakkında bir videoyu paylaşmaktadırlar. ComScore tarafından yapılan MobiLens isimli çalışmaya

göre ise genel olarak sosyal ağ tabanlı mobil uygulamaların kullanılmasında 2009 yılının Nisan ayı ile 2010

yılının Nisan ayı arasında % 240'lık bir büyüme olduğu görülmektedir.

PhocusWright şirketinin yayınladığı 1,000 kişi ile görüşerek hazırladığı, 2010 Traveler Technology isimli

araştırmaya göre katılımcıların % 39'u otel odası, uçak veya yapılacak şeyler gibi seyahat ürünlerini aramada

cep telefonlarını kullanmaktadırlar. Yine katılımcıların % 35'i otel odası, uçak ve diğer seyahat

rezervasyonlarını gerçekleştirmede cep telefonlarını kullanmaktadırlar. % 42'si de otel ve uçak check-in

işlemlerini için cep telefonlarını kullanmaktadırlar.

Mobil uygulaması olmayan işletmeler öncelikli olarak bir Mobil Uygulama Planı (MUP) belirlemelidirler.

Bu plan kapsamında (a) İşletmenin web sitesine mobil özellik kazandırılarak cep telefonlarından ulaşılabilir

kılınmalıdır. (b) Mobil cihazlar için hazırlanan sayfanın gereksiz bilgilerden arındırılmış olması gerekir. (c)

Tüketicileri bu mecraya çekebilmek için mobil cihazlar ile yapılan rezervasyonlarda belli dönemlerde

indirimler ve/veya kampanyalar düzenlenmelidir. (d) Mobil uygulamalardan tüketiciler haberdar

edilmelidir. (e) Mobil uygulamalar tasarlanırken olabildiğince kullanıcı odaklı ve kişiselleştirilebilir olması

tercih edilmelidir. (f) Bu uygulamalar ile tüketiciler rezervasyonlarını yapma, değiştirme, düzeltme ve iptal

işlemlerini kolayca yapabilmelidir. (g) Mobil uygulamalar lokasyon odaklı servislerler (foursquare, gowalla,

facebok places vb.) entegre çalışabilmelidir (http://www.yasasinturizm.com).

Tüketicilerin akıllı cihazlara olan ilgilisi doğrultusunda birçok işletme kendilerini daha ulaşılabilir kılmak

amacıyla yeni uygulamalar geliştirmektedirler. Özellikle iPhone ve iPad cihazlarının ilgiyle kullanılmaya

başlaması ile birçok app (uygulama) oluşturulmaya başlanmıştır. Artık sadece işletmeler değil vizyon sahibi

bazı ülkeler de destinasyonları için bazı yenilikler yapabilmektedirler. Apple Store'da yer alan uygulama artık

vizyon sahibi bazı ülkelerin de olduğunu ispatlamaktadır. Şöyle ki; 2020 yılında internete bağlanma

araçlarında birinci sırada mobil cihazların olacağı tahmin edilirken destinasyonların tanıtımında bu cihazların
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ihmal edilmemesi gerektiği söylenebilir. Bu noktayı gözden kaçırmayan İsrail Turizm Bakanlığı iPhone ve

iPad cihazları için bir uygulama geliştirmiştir. Kullanımı gayet kolay olan bu uygulama ile kullanıcılar

İsrail'deki (a) turistik yerler, (b) konaklama işletmeleri, (c) ulaşım bilgileri, (d) etkinlikler hakkında bilgi

sahibi olabilmektedirler. Ayrıca kullanıcılar, tavsiye edilen güzergahları da değerlendirerek kolayca gezi

planları oluşturabilmektedirler(http://www.yasasinturizm.com/2010/10/).

Şekil 1: İsrail Turizm Bakanlığı iPhone ve iPad Cihazlarıİiçin Bir Uygulama

Destinasyonların pazarlamasında teknolojinin etkisi giderek artmaktadır. Önemli olan bu değişimin farkına

varmak, izlemek, uyum sağlamak ve harekete geçebilmektir. Sosyal medyanın etkisiyle birlikte video

paylaşım sitelerinin önemi giderek artıyor. Özellikle youtube'nın ilk resmi seyahat kanalını faaliyete alarak

bir yeniliğe daha imza attı. Norwegian Cruise Line ile işbirliğine giderek yayına aldığı "YouTube

Vacationer" isimli kanalı ile kullanıcılar bazı destinasyonlara (Karayipler, Avrupa, Amerika ve Kanada vb.)

ait tatil videolarına ulaşabiliyorlar. İsteyen kullanıcılar da kendi videoların yükleyebiliyorlar. Kullanıcılara

'iyi bir seyahatten esinlenerek' tatillerini planlamalarını amaçlayan kanal kısa sürede fenomen hale gelebilir.

Seyahat kararı vermek isteyenlerin ilgili destinasyona ait gerçek tatilcilerden gelen videoları izlemesi ve buna

göre seçim yapmalarını kolaylaştırmaktadır.

Avrupalı turistlerin % 50-60’ı tatil rezervasyonlarını internet üzerinden yapmaktadır. Bu nedenle interaktif

bir web sitesi çok önemlidir. Andalucia (Endülüs), internet tanıtımında ve kullanımında çok iyi bir örnektir.

Klasik web sitelerinden çok farklı, o bölge hakkındaki tüm bilgiler sürekli güncellenip görüntülü olarak

verilmektedir. GPS teknolojisini kullanarak turistlere Andalucia hakkında tüm bilgilerini cep telefonlarına

indirme imkanı sağlamakta, Vodafone, Orange ve Movistar gibi büyük telefon operatörleri ile işbirliği

yapmaktadır (www.scribd.com)

Ulusal kalkınmaya faydası olabilmesi için turistik destinasyonlarının birer uluslararası destinasyon olarak

yapılandırılması, markalanması ve pazarlanması gerekmektedir. Turistik destinasyon oluşturma belli çekim

potansiyeli olan bölgelerin/yörelerin turizm pazarının hizmetine sunulması çalışmaları olarak adlandırılabilir.

Turistik çekim merkezi oluşturma; yörenin turizm arz potansiyelinin envanterinin çıkarılması, tanıtılması ve

pazarlaması eylemlerinin bütünüdür (http://idc.sdu.edu.tr).

Literatür Taraması

Destinasyon pazarlamasında Web 2.0 kullanımı ile ilgili literatür incelendiğinde genel olarak her iki kavram

arasındaki ilişkinin önemi, tüketici satın alma davranışı arasındaki ilişki ve bu ilişkinin gelişimini

vurgulamaktadır.
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Buhalis ve Chung (2008) ise Web 1.0 aşamasında turistlerin interneti salt bilgi kaynağı olarak kullandığını,

Web 2.0 ile turistlerin interneti, bloglar yoluyla paylaşılan fotoğraflar, videolar, görüşlerle seyahat öncesi

bilgi toplama ve satın almayı gerçekleştirmede kullanmaya başladığını belirtmişlerdir.

Xianng ve Gretzel (2010) seyahat bilgi edinmede sosyal medyanın rolünü araştırdıkları çalışmalarında

sosyal medyanın seyahat edenler için öneminin giderek arttığını belirterek kişilerin seyahat kararlarını

verirken sosyal medya sitelerini incelediklerini ve arama motorlarının da kişileri sosyal medya sitelerine

yönelttiğini açıklamışlardır. Ayrıca elektronik turizm pazarlamasında giderek önemi artan sosyal medyanın,

seyahat sektöründe geleneksel bilgi sağlayıcılar için önemli bir rekabet unsuru olduğu üzerinde durarak

turizm pazarlaması açısından önemini vurgulamışlardır.

Gretzel ve Yoo (2008) ise tripadvisro.com ve zagat.com siteleri gibi kullanıcıların değerlendirmelerini içeren

sitelerin başarısının sosyal medyanın seyahat amacı için kullanılmasında önemli bir parçası olduğunun

göstergesi olduğunu belirtmişlerdir. Aynı doğrultuda Tussyadiah ve Fesenmaier (2009) ise video, fotoğraf ve

müzik gibi medya unsurlarının yer aldığı YouTube ve Flickr gibi internet sitelerini seyahat kararı vermede

etkileri üzerinde durmuş seyahat deneyimlerinin değişimi üzerinde durmuşlardır.

Lee ve Wicks (2010) destinasyon pazarlama örgütleri için ihtiyaç temelli içerik geliştirme de turizm teknoloji

eğitimi adlı çalışmalarında, destinasyon pazarlama örgütleri için teknoloji kullanımları ve içerik geliştirmenin

öneminden bahsedilerek, örgütlerin teknolojiye uyumları, kullanılan yazılım ve donanımlarla destinasyon

pazarlamasını ve seyahatleri kolaylaştıracak yenilikçi teknolojilerin çeşitlerini araştırmışlardır. Destinasyon

pazarlama örgütlerinin seyahate yönelik teknolojilere aşina olmadıkları ama geniş kapsamlı temel eğitim

fırsatlarının yüksek öncelikli olduğunu vurgulamışlardır.

Bender (2007) Google, Yahoo ve Microsoft tarafından geliştirilen harita tabanlı teknolojilerin yanında

Google’ın sahip olduğu My Map, Street View, Google Earth ve web 2.0 ile ortaya çıkan birbirinden bağımsız

internet uygulamalarının bir araya getirilerek yeni bir uygulamanın yaratıldığı (mash up) uygulamalar

sayesinde kullanıcıların bu uygulamalardaki görüntü, fotoğraf ve videolardan yola çıkarak kendi

güzergahlarını oluşturduğundan bahsetmiştir. Özellikle turistik destinasyonlarda faaliyet gösteren düşük

bütçeli işletmelerin kendi rehberlerini oluşturarak pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirebilmelerinin önemini

vurgulamıştır.

Sweeney (2000), haber gruplarının önemini vurgulayarak, ilk olarak işletmelerin potansiyel müşterilere Web

2.0 araçlarıyla ulaşması ve bu müşterilerinde mevcut tüketicilere bilgi verebileceğini belirtmiştir.

Gretzel (2007) ise web 2.0’ın olumsuz yönlerini ele alarak kontrolsüz ve gerçek olmayan yorumların

varlığından bahsetmiştir. Bu aşamada ise internet kullanıcıları ve yazarlar arasında güvene dayalı bir

ilişkininin oluşturulmasının Web 2.0’ın ilk gelişimi olacağını belirtmiştir.

Yukarıdaki çalışmalar ele alındığında, günümüzde sürekli gelişim gösteren internet ve internet

teknolojilerinin destinasyon pazarlamasında öneminin giderek arttığı görülmektedir. Bu sayede işletmelerin

bu süreçte çok düşük bütçelerle dahi etkili pazarlama stratejileri geliştirerek pazara ulaşmalarında hem kendi

imkanları hem de mevcut müşterilerin potansiyel müşterilere ulaşmaları söz konusudur.

Araştırmanın Yöntemi

Bu çalışmanın amacı, literatür incelemesi doğrultusunda web2.0 uygulamamalarının ne olduğu, destinasyon

pazarlama çalışmalarında nasıl kullanıldığı ve bu konuda yapılan araştırmalardan ne tür sonuçlar elde

edildiğini inceleyerek Türkçe yazına katkıda bulunmak ve bu konuda çalışma yapacak araştırmacılara bazı

bilgiler sunma işlevini sağlayacaktır.

Literatür tarama, araştırılması tasarlanan konudaki bilgi birikiminin olduğu bilimsel kaynaklardır (Erdoğan

2007: 125). Daha önceden derlenmiş verilere ise “ikincil veri denilmektedir. Başka araştırmacıların,

araştırma sonuçlarını veren yayınlar bunlara örnek olarak verilebilir (Altunışık vd. 2001: 78). İkincil kaynak

araştırmasında, genellikle başka amaçlarla toplanmış veri ve bilgiler araştırma sorusunu cevaplamak için bir

araya getirilir, özetlenir, analiz edilir ve değerlendirilir (Day, 1997).
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Bulgular ve Sonuç

Gün geçtikçe bağımsız seyahate yönelik artan ilgi ve insanların kendi yaptıkları araştırmalar ve kendi

yaptıkları seyahat doğrultusu yönünde hareket etme eğilimleri sonucunda olası müşteriler gün geçtikçe;

klasik hizmet veren paket turlara, tur operatörlerine ve seyahat acentalarına daha az ihtiyaç

duyulmaktadır(Özdemir 2007:892).

Web 2.0 uygulamalarında en çok tercih edilen facebook, youtube, twitter, tripadvisor, wiki’ler, web

günlükleri (bloglar) gibi sosyal ağların sosyalleşme ve eğlence amacının dışında farklı kullanıcılara ulaşmak,

bilinirliliği arttırmak, iletişimi hızlandırmak, yenilikleri takip etmek, kullanıcı beklentilerini öğrenmek,

trendleri (moda akımları) keşfetmek, çok geniş kitlelere düşük maliyetle ulaşım, müşteri odaklı, zaman ve

mekan kullanımında sınırsızlık, yorumlar (diğer kullanıcıların görüşleri), hızlı iletişim süreci, paylaşım hızı,

potansiyel müşterilerin kullanım verilerinin takip edilebilmesi ve veri bankası oluşturulabilmesi gibi bir çok

süreç kullanılmaktadır.

Destinasyon pazarlaması, bölgesel kalkınma stratejik planlarıyla koordineli bir şekilde turizm politikalarının

başarı bir şekilde uygulanmasını hızlandırmaktadır. Yeni teknolojiler ve internetten fayda sağlamaları

destinasyonların rekabet edebilirliğine olanak sağlamaktadır (Buhalis 2000: 97). Turizm pazarında yer

edinmek ve rekabetçi kalmak isteyen tüm destinasyonlar, teknolojinin sağladığı fırsatları değerlendirmelidir.

Daha çok turiste (kullanıcıya) ulaşabilmek için web 2.0 uygulamalarının sunduğu hizmetlerden

yararlanılmalıdır. Özellikle web 2.0 uygulamalarının destinasyon pazarlamasındaki etkisinin giderek

arttığının farkına varmak, değişiklikleri takip etmek, yenilikler yaratmak ve sürekli güncel olmak

gerekmektedir.
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Özet

Teknolojik gelişmelerin hız kazanması ile birlikte insanlık yeni bir çağa girmiştir. Bu çağ her şeyin daha hızlı

ilerlediği ve gerçekleştiği bir çağ olmuştur. Bu durum ekonomik ve sosyal yaşamda da kendini göstermiştir

ve yeni gereksinimler doğurmuştur. İşletmeler de bu duruma ayak uydurmak ve kendilerini yenilemek

durumunda kalmışlardır. Zira değişmeyen tek şey değişimin kendisidir ve var olabilmek için, gerek toplumlar

gerekse işletmeler teknolojiye ayak uydurmalıdırlar.

Ülkemizde de teknolojik anlamda yeniliklere uyum başlamıştır. Bu aşamada internet işletmeler için

vazgeçilmez bir iletişim ve pazarlama kaynağı olmuştur. İnternette var olma aşaması geride bırakılmış, etkin

bir şekilde elektronik ticaret süreci başlamıştır. Elektronik ticaret ile birlikte işletmelerin web sitelerinin de

bazı özellikler taşıması gerektiği ortaya çıkmıştır. Burada internet sitelerinin taşıması gereken özellikler

sadece işletmelerin veya tasarımcıların istek, imkân ve stratejilerine göre belirlenmemeli, tüketicilerin de

internet sitelerinden beklentileri göz önüne alınmalıdır. Tüketicilerin web sitelerinden beklentilerini ve bu

doğrultuda sitelerin taşıması gereken özelikleri araştıran uluslararası birçok çalışma mevcuttur. Bu konulara

gereken hassasiyetin gösterilmesi, elektronik ticaretin sakıncalarının azalmasına, faydalarının ise artmasına

olanak verecektir.

Bu çalışmada elektronik ticaretin var oluşu, gelişimi, araçları ve ülkemizdeki uygulamaları incelenmiştir. Bu

konuya ilişkin olarak tüketicilerin seyahat acentelerinin internet işlemlerini ne derecede kullandıkları ve

hizmet kalitesi algılamaları ölçülmeye çalışılmıştır. Bu amaçla kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiş 214

e-hizmet müşterisiyle gerçekleştirilen anket çalışması verileri test edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Turizm, e-ticaret, tutum

Yazın Taraması

Elektronik Ticaret Kavramı

Elektronik ticaret konusunda bir çok kaynakta birbirinden farklı tanımlara rastlanmaktadır. Elektronik ticaret,

mal ve hizmetlerin ödemeler de dahil olmak üzere internet üzerinden alım satımının yapıldığı işlemlerdir

(Çağıl ve Ergün 2008:546). Elektronik ticareti (e-ticaret), basit anlamda, hizmetlerin ve ürünlerin elektronik

ortam ve telekomünikasyon şebekeleri aracılığıyla üretilmesi, reklamının, satısının ve dağıtımının yapılması

olarak tanımlamak da mümkündür (Pırnar, 2005: 30).

Elektronik ticaretin geçmişi 1980’li yıllardan daha eskiye dayanmaktadır. Televizyon ve telefon aracılığıyla

yapılan satışlar da bir tür elektronik ticarettir. Ancak bu tarz elektronik ticaret, günümüzde yapılan elektronik

ticaret kadar etkili olamamıştır. Teknolojik gelişmelerin ürünü olan internetin önlenemez gelişimi ve sunduğu

sınırsız pazar, elektronik ticaretin bu denli hızlı ve yaygın olarak gelişmesinin ardında yatan nedendir (Elibol

ve Kesici, 2004:308). İnternet, işletmeleri, kurumları, bireyleri birbirine bağlayan, kullanıcılarına; elektronik

posta, doküman transferi, haber grupları kurma ve iletişim sağlama, alışveriş, araştırma, anında mesajlaşma,

müzik, video ve haber transfer olanağı sağlayan bir ağdır. 1960’ların sonunda ortaya çıkan internet, yıllar
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geçtikçe önce kurumsallaşmış daha sonra da ticarileşerek dünyada 500 milyon kullanıcıyı birbirine bağlayan

dünyanın en büyük bilgisayar ağı olmuştur ( Pırnar, 2005:31).

Turizmde Elektronik Ticaret

Turizm sektöründe bilgi teknolojilerinin kullanılması, birbirini izleyen üç teknolojik gelişim aşaması şeklinde

ortaya çıkmıştır. İlk aşama, 1970’lerde bilgisayarlı rezervasyon sistemlerinin (CRS), ikinci aşama, 1980’lerde

küresel dağıtım sistemlerinin (GDS) ve son olarak 1990’larda turizm endüstrisinde internet kullanımının

yaygınlaşması ile gerçekleşmiştir (Tutar, vd, 2007:199).

Bilgisayarlı rezervasyon sistemlerinin ilk uygulayıcısı Amerikan Hava Yolları olmuştur. 1960’lı yıllarda

SABRE isimli rezervasyon sistemini kurmuştur. Daha sonra diğer hava yolları kendi sistemlerini

geliştirmeye başlamışlardır. Türk Hava Yolları APOLLO sistemini oluşturmuştur, TWA programlanabilir

havayolu rezervasyon sistemi PARS’ı geliştirmiştir (http://www.allbusiness.com/marketing

advertising/marketing-advertising/ 13534820-1.html 27.04.2011). Seyahat alanında başlayan işlemler 1990

sonrasından günümüze kadar teknolojik gelişmelere de bağlı olarak büyük boyutlara ulaşmıştır.

Teknolojinin ve internetin hızlı gelişimine paralel olarak her alanda olduğu gibi turizm ve seyahat alanında

da değişiklikler olmaktadır. Tatil kararı almaya yönelik bilgi tedarikinden satın alım işlemlerine kadar her

geçen gün oranlar artmaktadır. Ulaşılabilirliğin daha kolay, daha az maliyetli olması ve diğer alanlardan

sağlanan kolaylıklar ile internet kullanımın sağladığı avantajlar birleşince sektörde büyüme her geçen gün

yükselen bir grafik izlemektedir. 2007 yılı itibariyle dünyada internet kullanıcı sayısının 1,3 milyar olduğu

tahmin edilmektedir. 90’lı yıllardan itibaren düzenli bir biçimde artan kullanıcı sayısının 2011 yılında 2

milyar kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir

(http://www.turizmdebusabah.com/images/0242008_ONLiNE_SEYAHAT_PAZARi.pdf s.428.04.2010).

Turizmde e – ticaret, konaklama hizmetleri, seyahat acenteleri ve tur operatörleri olarak 3 ana başlıkta

yapılmaktadır (Pırnar, 2005:11). Günümüzde bunlar tek tek olabildiği gibi komplike olarak büyük şirketler

tarafından hepsi birlikte de sağlanabilmektedir. Online seyahat acentelerinden günümüzde en önemlileri

Expedia, Travelport, Sabre, Priceline ve Opodo ‘dur. Ve bunlardan misal Expedia otelden ulaşıma kadar tüm

hizmetleri komplike bir şekilde bize sunmaktadır. Birçok otel işletmesi de internetin büyük potansiyelinden

faydalanmak için internet sitelerini oluşturmuş ve online rezervasyon almaktadır

(http://www.turizmdebusabah.com/images/0242008_ONLiNE_SEYAHAT_PAZARi.pdf s.1028.04.2010).

Elektronik Ticaret Anlayışında Tüketici Tutum ve Algıları

Elektronik çağ ile birlikte bu ortamda yaşayan tüketiciler de faaliyetlerini elektronik ortama kaydırmaya

başlamışlardır. İstatistiklerde internet kullanım oranı Kuzey Amerika’da %76 ve Avrupa’da %53 gibi yüksek

oranda seyir etmektedir (http://www.internetworldstats.com/stats.htm 26.04.2010). Türkiye’de ise Türkiye

İstatistik Kurumu’nun yaptığı araştırmaya göre; hanelerin % 30,0’ı İnternet erişimine sahiptir. İnternet

erişimi olmayan hanelerin % 30,1’i evden internete bağlanmama nedeni olarak internet kullanımına ihtiyaç

duymadıklarını belirtmişlerdir. Bilgisayar ve İnternet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24

yaş grubudur. Bu oranlar tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir. Eğitim durumuna göre

incelendiğinde ise yüksekokul, fakülte ve üstü mezunları en yüksek bilgisayar ve internet kullanım oranlarına

sahiptir. İnternet kullanan bireylerin kişisel kullanım amacıyla internet üzerinden mal veya hizmet siparişi

verme ya da satın alma oranı % 11,8’dir. Sipariş verme ya da satın alışın en son yapıldığı zamana göre %

5,8’i son üç ay içerisinde, % 2,7’si üç ay ile bir yıl arasında, % 3,3’ü ise bir yıldan uzun süre önce

gerçekleştirilmiştir. İnternet kullanan bireylerin % 88,2’si ise İnternet üzerinden hiç mal veya hizmet siparişi

vermemiş ya da satın almamıştır (TUİK, 2009 s.147).

Solomon, Bamossy ve Askegaard’a (2002) göre tutumlar tüketicinin nihai seçimini etkileyen faktörlerdendir.

Eğer tüketicilerin bir objeye yönelik pozitif tutumları varsa, onları cesaretlendirmek veya ikna etmek daha

kolay olur. Aksi durumda, tüketicileri ikna etmek veya cesaretlendirmek imkânsız olabilir veya çok fazla

zaman, çaba ve paraya gereksinim duyulur (Aksoy, 2006:82). Rines (1996) yüz yüze ilişkinin önemini,

Palumbo ve Herbig (2002) güvenlik endişelerini, Thompson ve Teo (2002) kimlik bilgilerinin ele geçirilme

risklerini, Kim ve Lim (2001) erişim hızındaki sorunları vurgulamışlardır (Saydan, 2008:389).
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Kotler’e (2002) göre bir pazarlama işleminin değeri, o işlemden elde edilen fayda ile ödenen bedel arasındaki

fark olarak tanımlanmıştır (Aksoy, 2006:81). Bu durumda fayda arttıkça değer de artacaktır. Faydanın

artması ise memnuniyet kavramı ile ilintilidir. Tse ve Wilton ( 1988) tarafından memnuniyet, tüketicinin

beklentiler ve ürün performansı arasındaki algıladığı farklılığı değerlendirmesi sonucu verdiği tepki olarak

tanımlanmıştır (Altunışık, 2010:3). Nitekim kişinin beklenti düzeyi ile algıladığı performans arasındaki fark

arttıkça memnuniyet artacak ve kişinin algıladığı fayda da bu doğrultuda paralellik göstermektedir.

Parasuraman ve arkadaşlarının ( 1985) ‘’Servqual’’ modeli ile başlayan hizmet kalite ölçümleri günümüzde

e- ticaret alanında da yapılan araştırmalar ile devam etmektedir (Başaran vd. 2008:49). Literatürde bu

alandaki önemli bir çalışma Zeithaml ve arkadaşlarının (2002) araştırmasıdır. Bu araştırma, müşterilerin

elektronik ortamda sunulan hizmetleri nasıl değerlendirdiklerini ele alan daha sistematik bir araştırma olan

elektronik hizmet kalitesi e – HK (e – SQ: e – Service Quality) ‘dır. E–hizmet kalitesi, web sitesinin

imkânlarının etkinliği, verimliliği, alışveriş, satınalma ve dağıtım imkânlarını içeren bir dizi eylemi kapsar.

Deneyimli ve deneyimsiz sanal alışveriş tüketici grubundan oluşan kişiler üzerinde yapılan araştırmada,

müşteriler e- hizmet kalitesini değerlendirirken 11 boyutu ele aldıklarını ifade etmiştir. Bu boyutlar; erişim,

sörf yapma kolaylığı, etkinlik, esneklik, güvenilirlik, kişiselleştirme, güvenlik/kişisel gizlilik, karşılık

verebilme, güvence/güven, web sitesinin estetiği ve fiyat bilgisidir

(http://eogrenme.anadolu.edu.tr/OrnekDers/ebook/unite04.swf 19 May. 10). Diğer taraftan Eleanor T.

Loiacono, Richard T. Watson ve Dale L. Goodhue çalışmalarında 36 ifadeden oluşan 12 boyutu

ölçümlemişler ve web quality başlığı altında sunmuşlardır (Loiacona vd., 2002).

Araştırma Yöntemi

Araştırmanın Amacı

Teknolojinin hızlı gelişimi ve gündelik hayatın önemli bir parçası olması, bireylerin yaşam tarzlarını da

doğrudan etkilemektedir. İnsanların iş yapma biçimleri ve çeşitli gereksinimlerini karşılama yöntemleri de bu

gelişmeden payını almaktadır. Söz konusu gelişmeler ışığında, turizm alanında da seyahat acentelerı bu

akıma uymakta ve elektronik ticaret faaliyetlerini yapmaktadırlar.Tüketicilerin de bu faaliyetler karşısında

farklı algılamaları ve tutumları olmaktadır. Bu çalışmada acentaların internet faaliyetleri ile ilgili tüketicilerin

algıladıkları hizmet kalitesi ölçülmeye çalışılmıştır Ayrıca elektronik ticareti kullanmayanlar da tespit

edilerek kullanmama nedenleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Araştırmanın Yöntemi, Niteliği ve Verilerin Toplanması

Araştırma yöntemi anket olarak belirlenmiş ve internet üzerinden gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili her bir

bireye ulaşım zorluğu ve maliyetinden dolayı kolayda örnekleme seçilmiştir. Örneklemin hedef kitleye uygun

bilgiler verebilmesi için şirket pörtföyünde yer alan müşteri grubuna mail yolu ile anket linkleri yollanmıştır.

Ayrıca anket bir tatil sitesinde 15 gün süre ile paylaşıma açılmıştır. Araştırmada Başaran ve Çelik’in (2008)

çalışmalarında yer alan unsurlar kullanılmış ve uygulanmıştır. Web üzerinden sunulan ve mail yolu ile ile

gönderilen linkler sonucu 214 anket dönüşü gerçekleşmiştir.

Anket içeriğinde demografik bilgiler kapalı uçlu sorular ile toplanmıştır. Araştırma elektronik ticareti

kullananlar ve kullanmayanlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu bakımdan anket linki iki yön izlemektedir.

Elektronik ticareti kullanmayanlar anket devamında tek bir soru ile karşılaşmışlardır. Bu soru ise onların

neden elektronik ticareti tercih etmediklerini belirlemeye yönelik olmuştur. Elektronik ticareti

kullanmayanların, neden kullanmadıklarına ilişkin bir belirleme yapabilmek için dört ana unsur likert tipi

ölçekleme (Kesinlikle katılmıyorum..Kesinlikle Katılıyorum ) ile sorulmuştur. Diğer yön ise elektronik

ticareti kullandığını belirten seçenek sonrasında çıkmaktadır. Burada elektronik ticaret ile ilgili deneyimleri

ölçen sorulara yer verilmiştir. Bu sorularda hizmet kalitesi algı sonuçlarını bulmaya yönelik unsurlar yer

almıştır ve likert tipi ölçekleme kullanılmıştır. Bu şekilde elektronik ticareti kullanan ve kullanmayanlar

arasında ayırım yapılabilmiş ve sonuçların daha sağlıklı olması sağlanmıştır. Elde edilen tüm veriler ise

SPSS.17 aracılığıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde faktör analizi, t-testi, ANOVA ve regresyon

kullanılmıştır.
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Araştırmanın Bulguları

Demografik Bulgular

Araştırmaya katılanların %43,5’i elektronik ticareti kullandıklarını, %56,5’i ise elektronik ticareti

kullanmadıklarını belirtmiştir. Elektronik ticareti kullanan ve kullanmayanların demografik dağılımları Tablo

1’ de gösterilmektedir.

Tablo.1. Demografik Değişkenler

Kullanan Kullanmayan

N % N %

Cinsiyet Kadın 40 18,7 50 33,2

Erkek 53 24,8 71 4,7

Yaş 25< 11 5,6 10 20,1

26-35 35 16,4 43 17,3

36-45 32 15 37 8,9

46-55 11 5,1 19 5,6

56> 4 1,9 12 5,6

Eğitim İlköğretim 1 0,5 2 0,9

Lise 17 7,9 26 12,1

Üniversite 66 30,8 78 36,4

Lisansüstü 9 4,2 15 7

Medeni Durum Evli 67 31,3 92 43

Bekar 26 12,1 29 13,6

Toplam 93 121

Araştırmaya katılan örneklem grubu, 124 bay (%57,9 ) ve 90 bayandan (%42,1 ) oluşmuştur. Örneklemin

yaş grubuna baktığımızda 25 yaş ve altı grupta 21 kişi (%9,8), 26 – 35 yaş grupta 78 kişi (%36,40 ), 36 –

45 yaş grupta 69 kişi (%32,2), 46 – 55 yaş grupta 30 kişi (%14) ve 56 yaş ve üzeri grupta ise 16 kişi (%7,5

) yer almıştır. Araştırmamıza katılan 214 kişinin 159 u ( %74,3 ) evli, 55 i (% 25,7) bekâr olduğunu beyan

etmiştir. Eğitim durumlarını incelediğimizde katılımcıların 3 ü (%1,4) ilköğretim ve altı, 43 ü (%20,1) lise,

144 ü (% 67,3) üniversite, 15 i (% 7) yüksek lisans ve 9 u ( % 4,2) doktora ve üzeri grupta yer almıştır.

Elektronik Ticareti Kullanmayanlara Yönelik Analiz Bulguları

Ankette iki yönlü bir sorgu yapılmıştır. Bunlardan biri elektronik ticareti kullananlara yönelik bir araştırma

iken diğeri elektronik ticareti kullanmayanlara yönelik olmuştur. Bu belirlemeye ilişkin analiz sonucu Tablo

2’de verilmiştir.

Tablo 2. Elektronik Ticarete Katılmama Nedenlerine İlişkin Analiz Bulguları

Unsurlar Ortalama StandartSapma

Güvenli bulmuyorum 3,90 0,831

İnternet ortamına sıcak bakmıyorum (İnsan ilişkileri yok) 3,73 0,932

Karar verme ve alma aşamasında satış temsilcisi kadar bilgi sağlamıyor 4,07 0,772

Yaşanan sorunlarda ilk irtibat kurulacak kişi daha önceden tanınmıyor 3,88 0,600

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların % 56,5’ı elektronik ticareti kullanmadığını belirtmiştir. Kullanmama

nedenleri ise 4,07 ortalama ile ‘Karar verme ve alma aşamasında satış temsilcisi kadar bilgi sağlamıyor’

unsuru en önemli neden olarak gözükmektedir. 3,90 ortalama ile ‘Güvenli bulmuyorum’ unsuru gelmektedir.

3,88 ortalama ile ‘Yaşanan sorunlarda ilk irtibat kurulacak kişi daha önceden tanınmıyor’ ve son olarak da

3,73 ortalama ile ‘İnternet ortamına sıcak bakmıyorum (İnsan ilişkileri yok)’ unsuru gelmektedir.
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Katılımcıların elektronik ticareti kullanmama nedenleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişkileri ortaya

koyabilmek amacıyla yapılan t testi ve Anova testi sonuçları Tablo 3’de yer almaktadır.

Tablo 3. Elektronik Ticareti Kullanmama Nedenleri İle Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki

Değişkenler Güven Ortam Bilgi İrtibat

Cinsiyet t= -0,673 t=-0,065 t=-1,110 t=-1,046

Yaş F=1,518 F=0,885 F=0,730 F=0,128

Medeni Durum t=0,782 t=1,939 t=0,554 t=0,236

Eğitim F=0,524 F=2,453 F=0,512 F=0,262

Tablo 3 incelendiğinde elektronik ticareti kullanmama nedenleri ile cinsiyet, medeni durum, yaş ve eğitim

durumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

Elektronik Ticareti Kullananlara İlişkin Bulgular

Çalışmanın bu bölümü acentanın internet hizmetlerinden bilgi ve satın alma amaçlı yararlanan katılımcılara

ait bulgular yer almaktadır. Katılımcıların % 43,5 elektronik ticareti kullandıklarını belirtmişlerdir.

Tablo 4.Faktör Analizi Sonuçları

Faktörler Açıklanan Varyans Yüzdesi Güvenilirlik (Cronbach's Alpha)

DüzeyiSistem İşleyişi 20,054 0,939

İşlem Doğruluğu 20,027 0,983

Müşteri Hizmetleri 19,913 0,969

Sistem Esnekliği 10,886 0,955

Kullanım Kolaylığı 6,063 0,839

Toplam Açıklanan Varyans 76,942

Ölçek Geçerliliği (KMO) 0,896

Anketin hizmet kalitesi ölçeğinde unsurları kapsamına göre gruplandırıp değerlendirmelere almak amacı ile

önce faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analizde Kaiser – Mayer – Olkin (KMO ) örnekleme yeterlilik kat

sayısı 0,873 olarak bulunmuştur. KMO bir oran olup, %60’ın üstünde olması arzulanır (Nakip, 2006:429).

Barlett testi 0,00 anlamlılık düzeyinde 6022,095 bulunmuştur. Bu sonuç faktör analizinin değişkenlere

uygulanabilirliğini göstermiştir ( Sipahi vd, 2010:80).

Katılımcıların faktör analizinden elde edilen faktör grupları ile demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi

ortaya koymak amacıyla t testi ve Anova testinden yararlanılmıştır. Tablo 5’de elde edilen bulgular yer

almaktadır.
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Tablo 5. Demografik Değişkenlere Göre Faktör Karşılaştırılması
 

Sistem İşlem Müşteri Sistem Kullanım

İşleyişi Doğruluğu Hizmetleri Esnekliği Kolaylığı

Cinsiyet t=0,546 t=0,692 t=1,558 t=1,899* t=0,728

Medeni Durum t=0,39 t=0,573 t=-0,414 t=-3,036* t=-0,877

Yaş F=3,453 F=6,348 F=4,098* F=2,469* F=3,619*

Eğitim Durumu F=1,011 F=1,350 F=2,221 F=0,346 F=2,115

Tablo 5 incelendiğinde, cinsiyete göre yalnızca “sistem esnekliği” boyutunda 0,05 düzeyinde anlamlı bir

farklılık görülmekte ve diğer boyutların hiçbirinde anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Kadınlar ve

erkekler arasında çok ciddi bir ortalama farkına da rastlanmamaktadır. Bu doğrultuda E-hizmet müşterilerinin

cinsiyetlerinin farklı olması e-hizmet kalitesi algılanırken önemli bir farklılık yaratmadığı söylenebilir.

Medeni duruma göre de sadece sistem esnekliği boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılık olduğu tespit

edilmiştir. Bu farkın bekar olan elektronik ticaret kullanıcılarından kaynaklandığı görülmektedir.

Katılımcıların eğitim durumları açısından anlamlı farklılıklar yoktur. Kısacası, e-hizmet müşterilerinin eğitim

düzeyleri e-hizmet kalite boyutlarını algılamalarında ciddi farklılıklar oluşturmamaktadır.

Yaş grupları açısından ise, müşteri hizmetleri, sistem esnekliği ve kullanım kolaylığı boyutlarında anlamlı

farklılıklar bulunmaktadır. Her üç boyutta da anlamlı farklılık yaratan grubun 56 yaş ve üzerinde yer alan

elektronik ticaret kullanıcısı olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma

Bu çalışma elektronik ticaret tüketicilerinin bakış açılarını saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir ve daha

sonra yapılması planlanan daha kapsamlı bir araştırmaya temel teşkil etmesi planlanmaktadır.

Bu çalışmada örneklem grubunun elektronik ticarete ağırlıklı bir eğilim göstermediği söylenebilir. Bunun

nedenleri arasında araştırılan güven unsuru ise Palumbo ve Herbis’in aksine ( Saydan, 2008:388) birinci

derecede yer almamıştır. Güven yerine detaylı bilgi ve yönlendirilme ihtiyacı daha baskın olarak

görülmektedir. Rines’in de vurguladığı gibi yüz yüze ilişkinin ihtiyacı ( Saydan, 2008:388), bu çalışmada da

ağırlıklı ortalamaya sahip olmuştur. Diğer taraftan yeni bir konu olabilecek ‘Yaşanan sorunlarda ilk irtibat

kurulacak kişi daha önceden tanınmıyor’ unsuru da anket katılımcıları tarafından önemsenmiştir. Analizlerde

elektronik ticareti kullanmayanları cinsiyete göre ve medeni durumlarına göre anlamlı farklılıklar

bulunmamıştır.

Elektronik ticareti kullananlara yönelik ise algıladıkları hizmet kalitesini ölçmeye yönelik, literatürde yer

alan unsurlara göre, katılımcıların alışveriş deneyimleri sonucu tekrar alım, niyet, memnuniyet ve tavsiye

eylemlerinde bulunmalarına etki eden unsurların özeti olarak özellikle müşteri ilişkilerinden ve işlem

doğruluğundan etkilendikleri görülmektedir. Yaş gruplarına göre müşteri hizmetlerinden etkilenmenin farklı

olup olmadığı incelenmiş ve anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre, 26 – 35 yaş grubun müşteri

hizmetleri algılamasının, 56 yaş ve üzeri gruptan farklı olduğu bulunmuştur. Aynı şekilde sistem esnekliği

faktöründe de yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu fark da 26 – 35 yaş grup ve 36 – 45

yaş grupla yine 56 yaş ve üzeri grupla çıkmıştır. Diğer taraftan eğitim durumu incelendiğinde, yükseklisans

ve üzeri grup ve üniversite grubu ile lise ve altı grup arasında anlamlı farklılar çıkmış ve söz konusu gruplar

lise ve altı gruba göre müşteri hizmetleri hususunda daha hassas çıkmıştır. Siteden memnun olmak açısından

unsurlardan özetlenen faktörlere de analizler yapılmış, ancak anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Son olarak

da elektronik ticareti kullananlar ile kullanmayanlar arasında eğitim ve yaş gruplarına göre farklılıklar olup

olmadığı araştırılmış ve anlamlı farklılıklar bulunmamıştır.

Elektronik ticaret ülkemiz için yeni olmakla birlikte büyük bir hızla ilerlemekte ve yaşanan deneyimler ile

her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada, elektronik ticaret genelden özele doğru turizm içinde

değerlendirmeye çalışılmıştır. Turizm konusunda da acentelerin çalışmaları bu hızda ivme kazanmaktadır.

Siteler sanal olmakla beraber, varlıkları ile gerçekçi bir portre çizebilmelidirler. Diğer taraftan alışveriş

deneyimlerini sürdüren tüketici kesime ise satış sonrası hizmetlerin ve site dâhilinde tüm kolaylık ve

esnekliğin sağlanabilir olması büyük önem arz etmektedir. Sonuç olarak, olumlu ve olumsuz tüm

algılamalarıyla birlikte elektronik ticaret geleceğin ana pazarlama ve satış alanı olacaktır. Ülkemiz
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acentelerinin de durumu iyi analiz edip bu sanal ortamda yerlerini almaları ve hayatta kalabilmeleri için her

geçen gün kendilerini iyileştirip çalışmalarına devam etmeleri rekabet ortamı açısından büyük önem

taşımaktadır.
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Özet

Bilgi teknolojileri turizmin bel kemiğidir ve işlerin yürütülmesinde önemli role sahiptir. Turizm insan

emeğinin yoğun olarak kullanıldığı bir sektördür. Bu bağlamda hem işletme çalışanlarına hem de işletme

yöneticilerine büyük görevler düşmektedir. İşletme yöneticileri yürütmekle görevli oldukları işleri

hafifletmek için çeşitli bilgi teknolojilerinden faydalanırlar. Yönetim bilgi sistemleri de yöneticilerin işlerini

kolaylaştırmak, zaman tasarrufu sağlamak ve kararlarında yardımcı olmak için geliştirilmiş sistemlerdir.

Bu araştırmada amaç konaklama işletmelerinde kullanılan yazılımları belli kriterlere göre yönetim bilgi

sistemleri bağlamında karşılaştırmalı olarak incelemektir. Araştırma kapsamında bilgisine ulaşılabilen birçok

konaklama işletmesi yazılımı incelenerek aralarından Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS) kriterlerine en yakın

olanları seçilerek üstün ve zayıf yönleriyle karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş ve yazılımların YBS

kriterlerine uyumlaştırılmasıyla ilgili çeşitli önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yönetim bilgi sistemleri (YBS), konaklama işletmeleri, turizm.

Giriş

Turizm sektörü her ne kadar insan gücüne dayalı olsa da turizm işletmelerinde insan gücünün yükünü

azalmak için bilgi sistemlerine gereksinim duyulmaktadır. Bilgi sistemleri bütün turizm işletmeleri için

büyük önem taşımaktadır. Bilgisayarların kullanılmadığı, işlemlerin el ile yapıldığı dönemlerde işler daha

yavaş yürümekteyken bugün ise bireylerin eğitim seviyelerinin artması, internetin gelişmesi, zamanın daha

iyi kullanılmak istenmesi gibi nedenlerle bilgi sistemlerine daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin bir

müşteri evindeki interneti kullanarak, zaman kaybına uğramadan bir konaklama işletmesinden rezervasyonu

yapabilmekte ya da bir uçak bileti satın alabilmektedir.

Bilgi sistemlerinin gelişimi bunlarla sınırlı değildir. İşlerin kolaylaştırılması ve maliyetlerin azaltılması için

bütün çalışanlara ve en önemlisi yöneticilere yönelik olarak yönetim bilgi sistemleri (YBS) geliştirilmiştir.

Konaklama işletmeleri için de önem arz eden YBS zamanı kısıtlı olan yöneticilerin daha verimli ve daha hızlı

karar vermeleri için bilgilerin analiz edilmesi, raporlanması, sunulması işlemidir. YBS, işletme yöneticilerine

ve çalışanlarına hem zamandan tasarruf etmelerini, hem de çeşitli kontrol teknikleriyle işletme için

maliyetlerin düşmesini sağlar.

Yönetim Bilgi Sistemleri

Yönetim 19. yüzyıldan beri üzerinde bilimsel tartışmaların yapıldığı ve kuramların geliştirildiği bir

kavramdır (Anameriç, 2005:26). Yaşamın farklı alanlarında sürdürülen çalışmaların, istenilen amaçlara en iyi
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biçimde yöneltilebilmesi için “yönetim” kavramı ortaya çıkmıştır. Teknolojik gelişmelere de bağlı olarak

işletmelerin faaliyetleri çeşitli unsurlar tarafından etkilenmektedir. Bu faaliyetleri organize edecek ve bu

unsurlardan en az düzeyde etkilenmelerini sağlayacak sistem, yönetim sistemidir (Akat vd., 2002, s. 7)

.Yönetim, görevini yerine getirebilmek için işletme çevresindeki içsel ve dışsal faktörler hakkında bilgi

sahibi olmaktır (Küskü, 1990, s. 5).

Bilgi; ise “Olay, gözlem ve ilişkiler olarak betimlenen girdilerin, konunun uzmanlarının anlayıp

yararlanabileceği bir duruma dönüştürülmesi ya da verilerin değer kazandırılmış biçimidir” (Şahin, 2011, s.

234). Bilgi sistemleri veriyi toplama ve kaydetme süreçlerini kolaylaştıran, bilgileri organize etme ve

raporlaştırma yollarını genişleten sistemlerdir (Kasavana ve Cahill, 2007, s. 245). İhtiyaç duyulan bilgi tam

ve doğru değilse, yönetimin verimli bir şekilde çalışması sınırlanacaktır. Elde edilecek bilgiyi düzelterek

değerlendirecek ve yapılacak işlerin sonuçlarını tahmin edilmesini sağlayan sistem “bilgi sistemi” olarak

adlandırılmaktadır. Bilgi sisteminin yönetime yardımcı olacak şekilde ve daha etkin karar vermesini

sağlayacak şekilde düzenlenmesi ile “yönetim bilgi sistemleri” (YBS) ortaya çıkmıştır (Küskü, 1990, s. 5).

Kurumsal hedeflere ulaşmak için organizasyonun tüm kademelerinde bilgiye gereksinim duyulur. Bilgi

kişisel ve kurumsal kararların temelini oluşturur. Yönetimde bilgi, karar almaya yönelik olarak kullanılan

veriler topluluğudur. Gereksinim duyulan yönetim bilgisi, bir organizasyon için kendi aktivitelerini gösteren,

saklayabilen, işleyebilen, değişikliğe uğrayan ve en önemlisi gerekli kademelere ve yöneticilere rapor olarak

sunulabilen anlamlı veriler bütünüdür (Anameriç, 2005, s. 26-27).

Örgütlerin yönetsel ve örgütsel fonksiyonlarını yerine getirmeyi kolaylaştıran ve yöneticiler için gerekli

bilgileri sağlayarak, yöneticileri karar alma konusunda destekleyen sistemlere yönetim bilgi sistemleri veya

bilgi yönetim sistemleri denilmektedir (Tutar, 2010, s. 215). Çağdaş bir disiplin ve bilim dalı olan yönetim

bilgi sistemleri işletmelere ait karmaşık faaliyetleri kapsayan temel verilerin işlenmesinde zaman ve maliyet

minimizasyonu ile tam ve doğru bilgileri tedarik-üretim-satış üçgeni içinde verimli kılan sistematik bir

yaklaşımdır. Yönetim bilgi sistemleri; “İşletme faaliyetleri ile örgüte dayalı karar almayı destekleyen

bilgilerin elde edilmesine yönelik sistematik işlemler dizisidir” (Turgay, 1995, s. 8). Yönetim bilgi sistemleri;

planlama, organize etme, kontrol fonksiyonları için gerekli bilgilerle yöneticiye fayda sağlamak amacıyla

tasarlanır. Yönetim bilgi sistemleri yöneticilerin ihtiyacı olan bilgilerle yapılandırılır (Kasavana ve Cahill,

2007, s. 245).

YBS’nin temel işlevi; örgütün amaçlarına en etkin ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak, insan,

makine, malzeme ile sermaye unsurları arasındaki karşılıklı ilişkileri uygun biçimde düzenleyecek olan karar

organlarına doğru, eşzamanlı ve anlamlı bilgi sağlamaktır. İşletme işlevlerini oluşturan planlama, denetim ve

karar almanın firma faaliyetlerini en kısa sürede ve en düşük maliyette gerçekleştirerek en verimli sonucun

elde edilmesine salık verilmesidir (Güleş ve Çetinkaya, 2002, s. 401-402).

Eskiden yöneticiler kaynaklarını gelişigüzel yollarla toplayıp işlemekteyken, hızla gelişen ve değişen şartlara

ayak uydurabilmek için günümüz işletmelerinde özellikle üç açıdan değişiklik olmuştur (Murdick ve

Ross’tan aktaran Küskü, 1990).

● Artık işletmeler yönetim sistem düşüncesiyle faaliyet göstermekte ve detaylı yönetim teknikleri

geliştirilmektedir.

● Bilgi, yöneticilere ihtiyaç duydukları şekilde sağlanmaktadır.

● Fonksiyonel sistemlerin verimli bir şekilde çalışabilmesi için bilgi sistemleri planlama ve kontrol

işlevlerine destek olacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu üç değişik kavram örgütlerde yönetim bilgi

sistemlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Yönetim bilgi sistemleri; teknolojik gelişmelerle beraber çeşitli alt sistemlere bölünerek gelişme göstermeye

devam etmiştir. Bu alt sistemleri; yönetim bilgi sistemi, karar destek sistemi, üst yönetim destek sistemi

şeklinde ayırmak mümkündür.

Yönetim Bilgi Sistemi

Yönetim bilgi sistemi; “Bir örgütün yönetiminde kullanılan bilgilerin işlenmesi ve iletilmesini sağlayan bir

sistemdir”. Yönetim bilgi sisteminin temel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz (Gökçen, 2007, s. 41):
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● Yönetim bilgi sistemi; veri/kayıt işleme fonksiyonlarını destekler.

● Yönetim bilgi sistemi; bütünleşik bir veritabanı kullanır.

● Yönetim bilgi sistemi; operasyonel, taktik ve stratejik seviye yöneticilerin bilgiye kolay ve zamanında

erişimini sağlar.

● Yönetim bilgi sistemi; kısmen esnektir ve organizasyonun bilgi ihtiyaçlarındaki değişmeye uyarlanabilir.

● Yönetim bilgi sistemi; sadece yetkili şahısların erişimine imkan veren sistem güvenliği sağlar.

● Yönetim bilgi sistemi; günlük operasyonlarla ilgilenmez.

● Yönetim bilgi sistemi; genellikle yapısal kararların desteklenmesine yöneliktir.

● Yönetim bilgi sistemi; yöneticilere değişik raporlar sunar.

Karar Destek Sistemleri

1971 yılına kadar olmayan karar destek sistemi kavramı ilk defa Morton ve Gory tarafından kullanılmış

(McLeod, 1995, s. 409) ve 1972 yılında Peter G. Keen tarafından gündeme getirilmiştir. Keen karar destek

sistemi kavramını; karar aşamasında yöneticiye destek sağlayan, fakat hiçbir zaman yöneticinin yerini

almayan bilgi sistemi olarak tanımlamıştır. Keen’ in tanımından sonra zaman içindeki gelişmelere bağlı

olarak karar destek sistemi kavramına yeni boyutlar eklenmiştir (Şahin, 2000, s. 106-107). Karar destek

sistemleri kendi başlarına karar veremeyen ve karar vericilere muhakeme yeteneklerini de kullandırarak karar

verme esnasında yardımcı olan bilgisayar tabanlı bilgi sistemleridir (Arslan ve Yılmaz, 2010, s. 76). Bir diğer

tanımla; “Karar destek sistemleri; yönetici konumundaki karar vericilerin karar vermelerinde yardımcı olan,

verilen kararları destekleyen ve doğru karar verme olasılığını artıran sistemlerdir” (Sayın ve Şen, 1998, s.

165).

İşletmelerde değişik yönetim düzeylerinde değişik kararlar alınmaktadır. Operasyonel düzeyde verilen

kararlar yapılanmış kararlardır. Karar gerekli olduğunda, izlenecek yöntem önceden belirtilebilirse buna

“yapılanmış karar” denir. Taktik düzeyde verilen kararlar yarı yapılanmış kararlardır. Karar alınacağı zaman

izlenecek yöntemin bir kısmı önceden belli ancak yeterli değilse, bu duruma “yarı yapılanmış karar” denir.

Stratejik düzeyde verilen kararlar “yapılanmamış kararlardır” (Arslan ve Yılmaz, 2010, s. 78).

Karar destek sisteminin amacı büyük ölçüde aynı olmayan ve yapılandırılmamış problemlerin çözümünde

yöneticilere yardımcı olmaktır (Tekin vd., 2003, s. 191). Karar destek sistemleri yöneticilere karar

vermelerinde yardımcı olmak üzere kurulmuş bir sistem olmasına rağmen, bu sistemlerde tek başına karar

alınmamakta, sadece kararların alınmasına yardımcı olunmaktadır. Süreç boyunca karar vericinin çeşitli

çözümleri denemesine imkân verir. Bilgisayardan gelen karar seçeneklerinden yararlanıp yaralanmamak

yöneticinin tercihine kalmıştır (Çavuş, 2008, s. 8).

Üst Yönetim Destek Sistemleri

Üst düzey yöneticiler karar almak amacıyla “Üst Yönetim Bilgi Sistemleri” olarak adlandırılan bilgi

sistemlerini kullanırlar. Sistem başta genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere, işletmenin

vizyonunu, misyonunu ve değerlerini belirleyen kişiler için oluşturulmaktadır. Üst yönetim bilgi sistemi,

tamamıyla stratejik, karmaşık ve önceden programlanamayan kararların alınmasında kullanılan bilgi

sistemleridir (Hoşcan vd., 2006, s. 27).

“Üst yönetim bilgi sistemi, yönetim kurulu üyelerinin bilgi gereksinmelerini karşılamak amacıyla bilgi

girişini, bilgi üretimini ve bilgi sunumunu sağlayan bütünleşik özel yazılımlardır” (Şahin, 2000, s. 180). Üst

yönetim destek sistemi, yönetim bilgi sistemi ve karar destek sisteminin ileri boyutu olarak değerlendirmek

gerekir. Üst yönetim destek sistemleri, veri işleme sistemi, karar destek sistemi ve yönetim bilgi

sistemlerinden elde edilen çıktıları özetleyerek, yöneticiler için kritik başarı sağlayacak konularda destek

sağlar (Tutar, 2010, s. 261).
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Üst yönetim bilgi sistemlerinin amacı, tepe yöneticilerinin stratejik bilgi ihtiyaçlarını karşılamaktır. Üst

yönetim bilgi sistemleri kritik kararların alınmasında işletme içi ve dışı bilgileri özet halinde sunan bir

sistemdir (Güleş ve Çetinkaya, 2002, s. 403). Üst yönetim bilgi sistemleri, bilgi raporlama sistemleri, karar

destek sistemleri, bilgi teknolojisinin ve internetin ortak özelliklerini taşır. Üst yönetiminin bunlardan farkı;

vizyon geliştirme, stratejik planlama, stratejik işbirliği kurma ve işletmenin geleceğini bilinçli şekilde

denetim altında tutma gibi üst hedeflere yöneliktir. Yani üst yönetime sunulacak bilgiler; özel, öncelikli, hızlı

ve anlaşılır olmalıdır (Şahin, 2000, s. 180).

Üst yönetim destek sistemleri incelendiğinde yapay zekâ ve uzman sistemler gibi alt sistemlere ayrıldığı

görülmektedir. Yapay zeka terimi, her ne kadar bilgisayar programlarında kullanılan yapısal mantık

tekniklerini, yeni araştırma prosedürlerini ve bilgi temsil metotlarını tanımlamakta yetersiz olsa da iyi

düşünülmüş bir kavramdır (Bulgurcu, 1995). İlk olarak bilgisayar veya robotların düşünebilmesi ve

hissedebilmesi gibi kavramlarla birlikte ortaya çıkan yapay zeka kavramı (Kuzu ve Özdemir, 2009, s. 461),

insanlar gibi “anlayan”, “akıl yürüten” ve “yorum yapan” makineler üretmeyi amaçlayan bir araştırma

disiplinidir (Bulgurcu, 1995). Yapay zekânın en geniş dalı olan uzman sistemler alanında özellikle 1965’ten

sonra dikkat çekici gelişmeler yaşanmıştır. Yapay zekânın bu alanı, uzmanlığın söz konusu olduğu bir

konuda yüksek performans gösteren programlar oluşturmak üzerine odaklanmıştır. Uzman sistemlerin

konuya bağımlı olarak problem çözmesi sonucu; kendine özgü prensipleriyle araçlarıyla ve teknikleriyle,

bilgi mühendisliğinin esasını teşkil eden yeni bir yazılım türü ortaya çıkmıştır (Öz ve Baykoç, 2004, s. 276).

Uzman sistem; genellikle, konusunda uzmanlaşmış insanların üstlendiği zor bir görevi gerçekleştirmek için

oluşturulan, bilgi ve çıkarıma dayanan bir bilgisayar programıdır (Önder, 2003, s. 143).

Turizm İşletmelerinde Yönetim Bilgi Sistemleri

Teknoloji turizm sektörü için daima vazgeçilmez olmuş ve büyük önem arz etmiştir. 1970’ li yıllarda

bilgisayar rezervasyon sistemleri, 1980 li yıllarda uluslararası dağıtım sistemleri, takip eden 1990 lı yıllarda

internetin kullanılmaya başlanmasıyla beraber (Buhalis ve Law, 2008, s. 609) bilgi teknolojilerinde yaşanan

değişim ekonomide ve işletmelerde köklü değişiklikler yapmıştır (Buhalis, 1998; Sarı ve Kozak 2004; Sarı ve

Kozak 2005a, Sarı ve Kozak 2005b).

Turizm küresel bir özelliğe sahiptir ve doğru zamanda, doğru bilgiye yoğunlukla ihtiyaç duyan bir

endüstridir. Bu nedenle turizm işletmeleri için bilgi teknolojileri kullanımı yaşamsal bir öneme sahiptir

(Yolal, 2003, s, 27). Bilgi turizmin can damarıdır ve bilgi teknolojileri turizm için fırsat ve mücadele imkânı

sağlar. Bilgi teknolojileri yönetimin stratejik ve operasyonel bütün fonksiyonlarına hâkimdir (Buhalis, 1998,

s. 409). Turizm endüstrisi yeni teknolojilerden daima faydalanan bir endüstridir. Bir bilgi endüstrisidir.

Müşteriler daha fazla memnun kalabilmek için turizm faaliyetlerini gerçekleştirmeden önce karar verirken

bilgi teknolojilerinden yardım alırlar (Zhou, 2004, s. 3). Bilgi teknolojilerinin işletmelerin pazarlama

stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında rolünün artmasıyla işletmeler bilgiye daha duyarlı hale

gelmektedir. Söz konusu etkiler alıcı satıcı arasındaki sınırları ortadan kaldırdığı gibi, işletme içi

departmanlar arasındaki sınırları da yok etmektedir. Bunun bir sonucu olarak bilgiye ulaşma, bilgiyi işleme,

bilgiyi paylaşma ve bilgiyi kullanarak yeni çalışma fırsatları oluşturma gündeme gelmektedir. Bilginin etkin

kullanımıyla mal ve hizmetlere eklenen artı değerler ortaya konulmasıyla beraber işletmelerin rekabetçi

yapısını da fazlaca etkilemektedir (Benli ve Kızgın, 2002).

Bilgi sistemleri; otel rezervasyon sistemleri, önbüro modülleri, satış sistemleri, muhasebe uygulamaları, satış

uygulamaları ve ilgili sistemler arasında verilerin transfer edildiği bir iletişim süreci kurar (Kasavana ve

Cahill, 2007, s. 246). Turizm sektörü için büyük önem taşıyan yönetim bilgi sistemleri turizm sektörünün

öğesi olan konaklama işletmeleri için de aynı öneme sahiptir. Konaklama işletmelerinde kullanılan fidelio,

elektra, seyahat işletmelerinde kullanılan protour acente yönetim programı, havayolu şirketlerinde kullanılan

galileo, amedeus, troya gibi paket programlar, işletme birimlerinde gerçekleşen işlemlerin düzenli kaydını

tutmaktadır. Bu programların yapısında bulunan alt programlar sayesinde yöneticiler, günlük hareketlerden

elde edilmiş çok yönlü raporlara kolayca ulaşabilmekte, geçmiş, mevcut ve geleceğe yönelik kıyaslamalar

yapabilmekte ve işletmenin gelir ve gider durumu hakkında her an bilgi sahibi olabilmektedir. Bu

programlardan elde edilen raporlara göre yöneticiler daha sağlıklı kararlar alabilmektedir (Güleş ve

Çetinkaya, 2002, s. 403).

Araştırma Yöntemi

Araştırmanın amacı konaklama işletmelerinde kullanılan yazılımları belli kriterlere göre yönetim bilgi

sistemleri bağlamında karşılaştırmalı olarak incelemektir. Gerek internetten gerekse kullanıldığı konaklama
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işletmesinden bilgilerine ulaşılan halen birçok konaklama işletmesinde fiilen kullanılan 25 adet yazılım

araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Evrensel ve entegre bir çok Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS) yazılımı

incelenerek ve konuyla ilgili titiz bir yayın taraması yapılarak “Yazılım İnceleme Kriterleri Tablosu

(YİKT)” geliştirilmiş ve araştırma evreninde yer alan yazılımların tamamı ana tema olarak bu kriterlere

uygun olup olmadığı test edilmiştir. Bu ön inceleme sonunda söz konusu kriterlere en uygun olan 8 adet

yazılım (Amonra, Ailos, AsyaSoft, Elektra, Opera, Sistem, Sedna hotel, Sentez) karşılaştırmalı analize tabi

tutulmak üzere seçilmiştir. Seçilen bu yazılımlar YBS kriterleri çerçevesinde üstün ve zayıf yönleriyle

karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş ve yazılımların YBS kriterlerine uyumlaştırılmasıyla ilgili çeşitli

önerilere yer verilmiştir.

Araştırma kapsamında sadece bilgisine ulaşılabilen yazılımların incelenmesi araştırmanın sınırlılığını

oluşturmaktadır. Literatürde araştırma konusuna benzer bir konuya rastlanamamıştır. Bu bağlamda

araştırmanın konusunun orijinal olduğu ve literatüre önemli katkılar yapacağı düşünülmektedir. Tablo 1’e ait

kriterler ayrı ayrı değerlendirilmiş ve yazılımlarla ilişkili olarak incelenmiştir.

Tablo 1: Yazılım İnceleme Kriterleri Tablosu (YİKT)

Amonra Ailos AsyaSoft Elektra Sistem Sednahotel Opera Sentez

Intranet var mı? E E E E E E E E

Extranet var mı? E E E E E E E E

Online Rezervasyon var mı? E H E E E E E E

Grup Otelcilik

Merkezi satış ve rezervasyon E E E E E E E E

Merkezi stok takibi E H E E E E E E

Merkezi raporlama ve kontrol E E E E E E E E

Web ara yüzü ile rapor sunumu varmı? E E H E H E E E

Misafir İlişkileri (CRM) E E E E E E E E

Satın Alma yönetim sistemi

Talep ve Değerlendirme E E E E E E E E

Asgari ve Azami seviye raporları E E E E E E E E

Otomatik sipariş raporları E E E E E E E E

Stok ve Maliyet Yönetim Sistemi

Dönemsel sayım ve işlemler E E E E E E E E

Teklif değerlendirme ve sipariş vesatın alma yönetimi
E E E E E E E E

Satıştan önce veya sonra maliyethesaplama raporları
E E E E E E E E

Otomatik Dönemsel Maliyet Raporu E E E E E E E E

Entegrasyonlar

Muhasebe Entegrasyonu E E E E E E E E

Telefon Santralleri E E E E E E E E

Satış sistemleri E E E E E E E E

Rezervasyon sistemleri E E E E E E E E

Rapor Yönetimi İstatistik ve Analiz

Rapor Ağacı E E E E E E E E

Klasik Raporlar E E E E E E E E

İstatistik ve Analizler E E E E E E E E

Office Bağlantısı (Excel, Word vs.) E E E E E E E E

Rapor grafikleri E E E E E E E E

E=Evet, H=Hayır

Intranet; işletme çalışanları ve bölümlerini internet yazılımları ve standartları kullanarak birbirine bağlayan

özel bir bilgisayar iletişim ağıdır. Intranet web sitelerini diğer bilgisayar sitelerinden ayıran, bir koruma

sistemi aracılığıyla istenmeyen kişilerin veya kullanıcıların siteye erişiminin engellenmesidir. Intranet bir

işletmeler topluluğuna bağlı bütün işletmeler arasındaki iletişimi sağlar (Ada, 2007:546). Araştırma

kapsamında incelenen bütün yazılımlarda intranet özelliği mevcuttur. Intranetin avantajı işletmenin kendi

bünyesinde bilgilere dışarıdan müdahale olmaksızın sadece kendisinin ve kendisine bağlı işletmelerin

bilgilerinin paylaşılmasını sağlayıp, güvenlik duvarı nedeniyle dışarıya bilginin sızmasını

engelleyebilmesidir. Yazılımların bu özelliği grup otellerin kendi içinde daha kolay, daha hızlı ve daha

güvenli iletişim kurmasını sağlayabilmesi açısından avantajlıdır. Yönetim bilgi sistemi açısından
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bakıldığında; bir grup otel zincirinin genel müdürünün bütün zincir oteller hakkında anında bilgi edineceği

bir ağ olması açısından önem taşır.

Extranet; extranet tedarikçilere, müşterilere belirli sınırlarla işletme bilgilerine erişim imkânı sağlar.

Araştırma kapsamında incelenen bütün yazılımlarda extranet özelliği mevcuttur. Yazılımların extranet

özelliği barındırması işletmeye anında ulaşmak isteyen bir müşteri için kolaylık sağlar. Rekabet ortamından

farklılık sağlayarak sıyrılmak isteyen işletmeler müşterilere bu kolay erişim imkânını sağlayabilmek için bu

yazılımları tercih edebilirler. Ayrıca tedarikçilerle yapılacak olan görüşmeler sipariş ve talep istekleri

extranet aracılığıyla kolaylıkla çözümlenebilmektedir. Ancak extranetin işletmeler için dezavantaj

sağlayabilecek bir özelliği mevcuttur. Extranet dışarıya bir nebzede olsa açık bir ağdır ve güvenlik açısından

dışarıdan işletmenin izinsiz bilgilerine de ulaşılma olanağı olabilir. Bunun için çok özel güvenlik önlemleri

alınmalıdır.

Online rezervasyon; konaklama işletmesinin kendi web sitesi üzerinden, satışa açık olan odalarını, satışa

açık olduğu tarihlerde müsait oda tiplerinin sorgulanarak ödemesi kredi kartı veya banka havalesi ile yapılan

online rezervasyon platformudur

(http://www.destektr.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=175). Online

rezervasyon özelliğiyle Amonra, Asyasoft, Elektra, Opera, Sistem, Sedna Hotel, Sentez yazılımlarında

mevcuttur. Ailos yazılımında online rezervasyon özelliği mevcut değildir. Online rezervasyon özelliğiyle

konaklama işletmesinin ismi, adresi, fiyat indirimleri, oda sayıları, oda tipleri tanımlanabilir. Böylece hem

müşteriler işletme ile ilgili bilgilere kolayca ulaşılabilme, hem de işletme çalışanları ve yöneticiler işletme ile

ilgili rezervasyon, satılan oda, kalan oda sayısı gibi bilgilere anında ulaşma imkânına sahip olabilmektedirler.

Grup otelcilik; bu özellik merkezi satış rezervasyon, merkezi stok takibi, merkezi raporlama ve kontrol gibi

alt özelliklere ayrılarak incelenmiştir. Merkezi satış ve rezervasyon sistemi; otel zincirlerine tüm oteller

arasında ve mevcut tüm satış kanallarında gerçek zamanlı online rezervasyon ve satış olanağı sağlayan bir

çözümdür (http://www.visiglobe.com/news-tr/TBS-07,10,02.htm). Merkezi satış ve rezervasyon özelliği

incelenen bütün yazılımlarda mevcuttur. Merkezi stok takibi, bütün zincir otel işletmelerinin stok giriş

çıkışlarının görülebilmesine olanak sağlar. Ailos yazılımı dışında incelenen bütün yazılımlarda merkezi stok

takip seçeneği mevcuttur. Merkezi raporlama ve kontrol seçeneğinde, bütün grup otellerde stok giriş

çıkışından kalanları ve tutarları görmek mümkündür. Merkezi raporlama seçeneği incelenen bütün

yazılımlarda mevcuttur. İncelenen yazılımların hepsinde raporlama seçeneğinin bulunuyor olması

yazılımlarda yönetim bilgi sistemleri özelliklerinin bir kısmını barındırıyor olduğunu göstermektedir. Grup

otelcilikte kullanılan bu özellikler işlerin daha hızlı ve daha düşük maliyetle yürütülmesini sağlar. Yönetim

açısından kolaylık sağlar. Örneğin bir grup otel genel müdürü işletme dışından da bütün otellerin işlerini

uzaktan takip etme imkânına sahip olabilir.

Web ara yüzü ile rapor sunumu; internet explorer, firefox vb. web tarayıcı yazılımlarla internet üzerinden

şifre kullanılarak yazılımların kullanılmasını ifade eder. Web arayüzü, ileri düzeyde rapor yaratabilmek için

ölçümler, grafikler, istatistikler arasında ilişki yaratır. Bu raporlar web arayüzü sayesinde kolaylıkla

paylaşılabilir

(http://www.proya.net/%C3%9Cr%C3%BCnler/IBMTelelogic/IBMRationalSynergy/tabid/89/Default.aspx.)

Amonra, Ailos, Elektra, Opera, Sednahotel, sentez yazılımlarında bu özellik mevcuttur. Asyasoft ve Sistem

yazılımlarında web arayüzü ile rapor sunumu özelliği mevcut değildir. Web ara yüzü ile rapor sunumunda

yöneticiler işletme dışındayken de yazılıma internetten hızlıca ulaşma imkânı bulabilirler.

Misafir ilişkileri (CRM-Müşteri ilişkileri); müşteriler ile ilgili her türlü bilgiyi kaydedip, müşterilerin

memnuniyeti için istenilen bilgiye istenildiği anda ulaşmak için geliştirilmiş yazılım özelliğidir. Müşteri

ilişkileri özelliği araştırma kapsamına alınan bütün yazılımlarda mevcuttur. Bu özelliğin yazılımlarda

olmasının en büyük avantajı günümüzde çok önemli hale gelen müşteri memnuniyetinin sağlanmasına olanak

sunmaktadır. Çeşitli misafir tipleri için çeşitli istek ve beklentilerin olduğu varsayılırsa yazılımların müşteri

ilişkileri özelliği daha iyi vurgulanmış olur. Her müşterinin ayrı ayrı kaydı yapılarak özel istekleri bu özellik

sayesinde kaydedilebilir. Hem zamandan tasarruf sağlanmış olur hem de müşterinin önemsendiği hissettirilip

memnuniyet seviyesi yükseltilebilir. Ayrıca yazılımların özellikleri; müşterilerin işletmeden ayrıldıktan sonra

bile müşteri ile iletişim halinde olmayı sağlayabilir. Örneğin müşterinin evlilik yıldönümü, doğum günü gibi

özel günleri sistem tarafından işletmeye hatırlatılır ve işletme de misafir için sms, e-mail, kart aracılığı ile

kutlama mesajı gönderebilir.
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Satın alma yönetim sistemi; bu özellik talep ve değerlendirme, asgari ve azami seviye raporları, otomatik

sipariş raporları gibi alt özelliklere ayrılarak incelenmiştir. Talep ve değerlendirme seçeneği, talep miktarı,

talep özellikleri, talep raporu ile ilgili bilginin sağlanabilmesi için geliştirilmiş bir özelliktir. Bu özelliklerin

hepsi araştırma kapsamına alınan yazılımlarda mevcuttur. Asgari ve azami seviye raporları, bu özellik

stokların asgari, azami ve güvenli düzeyde olanlarını listelemek için kullanılır

(http://www.dia.gen.tr/doc/html/scf9006a.html.) Asgari ve azami seviye raporları özelliği incelenen bütün

yazılımlarda mevcuttur. Otomatik sipariş raporu; bu özellik işletme içinde kullanılmak üzere istenecek olan

mal ve hizmetlerin talebi karşılayacak miktarın altına düşmesi üzerine otomatik olarak tedarikçilere sipariş

göndermeyi ifade eder. Bu özellik incelenen bütün yazılımlarda mevcuttur. Yazılımlarda bu özelliklerin

mevcut olması işyükünün azalmasında etkili olmaktadır. Örneğin talep ve sipariş miktarları otomatik olarak

sistem tarafından kontrol edilmekte ve gerekli işlemler yine sistem tarafından yürütülmektedir. Bu da

çalışanlar ve yöneticiler için işyükünün hafiflemesini sağlamaktadır.

Stok ve maliyet yönetim sistemi; bu özellik dönemsel sayım ve işlemler, teklif değerlendirme ve sipariş ve

satın alma yönetimi, satıştan önce ve sonra maliyet hesaplama raporları, otomatik dönemsel maliyet raporu

gibi alt özelliklere ayrılarak incelenmiştir. Dönemsel sayım ve işlemler seçeneği, istenilen dönemde

yöneticilerin sayım yapabilme ve sayımları görebilmesine olanak sağlar. Bu özellik incelenen bütün

yazılımlarda mevcuttur. Teklif değerlendirme sipariş ve satın alma yönetimi seçeneğinde, verilecek

siparişlerin teklif edilmesinden, sevk edilmesine ve faturalanmasına kadar geçen bütün faaliyetler bu

özellikle gerçekleştirilir (http://www.logomuhasebeprogrami.com/) Bu özellik incelenen bütün yazılımlarda

mevcuttur. Satıştan önce ve sonra maliyet hesaplama seçeneğinde, yapılan satış öncesinde hesaplanan

fiyatla satıştan sonraki fiyat arasındaki farkın görülmesini sağlar. Bu özellik bütün yazılımlarda mevcuttur.

Otomatik dönemsel maliyet raporu seçeneği, fiyat artış ve azalışlarının, fiyat analizlerinin belirli dönemde

yöneticilere sunulması işlemidir. Bu özellik incelenen bütün yazılımlarında mevcuttur. Yöneticilerin

dönemsel olarak maliyetleri görüp değerlendirmesi oldukça önemlidir. Bu özellikler sadece bulunulan dönem

değil aynı zamanda geçmiş dönemlerdeki maliyetleri de görerek tahmin yapmak ve önlem almak açısından

önem arz etmektedir.

Entegrasyonlar; işletmenin diğer bölümleriyle olan uyumu, birleşmeyi, bütünleşmeyi verilerin bölümler

arasındaki aktarımını ifade eder. Bu özellik muhasebe, telefon, satış ve rezervasyon entegrasyonları olarak alt

özelliklere ayrılarak incelenmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi bilgi yönetim sistemi, karar alma etkinliğini

artırmak için bilgi akışının tasarımını yapan entegre bir sistemdir (Tutar 2010:215). Tanımından da

anlaşılacağı üzere yönetim bilgi sistemleri entegrasyona dayalı bir sistemdir. Bir otel işletmesinin bütün

bölümleri entegre çalışmak durumundadır. Bir müşterinin yaptığı rezervasyon kaydı, odanın müşteriye satışı,

müşterinin yaptığı telefon görüşmeleri, işletme içindeki harcamaları, minibar kullanımına kadar her şey

yazılım tarafından kayıt altına alınmakta bu bilgiler gerekli bölümlere aktarılmaktadır. Bu işlemler el ile

yapılmak yerine yazılım aracılığıyla otomatik olarak yapılmaktadır. Böylece el ile yapılan ve vakit kaybına

yol açan işler yazılımlar ve entegrasyonlar kullanılarak daha hızlı biçimde yapılabilmektedir. İşlemler

otomatik olarak yazılım tarafından kaydedilip yapıldığı için hata oranı da azalmaktadır. Bu bağlamda

yazılım firmaları entegrasyon konusunda ciddi atılımlar yapmış ve yazılımlarına entegrasyon seçeneklerini

eklemişlerdir. Araştırma kapsamına alınan bütün yazılımlarda muhasebe, satış, rezervasyon ve telefon

entegrasyon özelliği mevcuttur.

Rapor yönetimi istatistik ve analizler; bu özellik rapor ağacı, klasik raporlar, istatistik ve analizler, office

bağlantısı (word, excel), rapor grafikleri gibi alt özelliklere ayrılarak incelenmiştir. Rapor ağacı; programda

kayıt altına alınmış tüm girdilerin, çıktıların, raporların görüntülendiği bölümdür. Örneğin bir misafirin

işletmeden rezervasyon yaptırmak için yaptığı telefon görüşmesinden başlayıp işletmeden çıkış yaptığı ana

kadar olan gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin kayıt altına alındığı bölümdür. Bu özellik incelenen bütün

yazılımlarda mevcuttur. Klasik raporlar, istenilen durum ve ilerleme ile bilgi sağlanılan rutin raporlardır.

Yönetim bilgi sistemlerinin bel kemiğini oluşturan klasik raporlar bütün yazılımlarda mevcuttur. Bu raporlar

ile yöneticiler istedikleri raporlara istedikleri anda kolaylıkla ulaşabilir. Yöneticilerin zamandan tasarruf

etmelerini sağlayarak işlerini kolaylaştırır. İstatistik ve analizler özelliğinde; belirli dönemlere ait

istatistiklerin görülmesi mümkündür. En fazla, en düşük, ortalama değerler tanımlanabilir. Geçmiş dönemlere

ait istatistikler kıyaslanabilir. Office bağlantısı; raporların word, excel, html, pdf, xml gibi formatlara

aktarılarak görüntülenmesini ifade eder. Office bağlantısı incelenen bütün yazılımlarda mevcuttur. Rapor

çıktılarının alınıp yazılım aracılığı olmaksızın çeşitli formlara aktarılması zaman alabilir. Bu noktada

raporların direkt olarak office programlarına aktarılması yöneticilerin ve çalışanların işini kolaylaştırarak

zamandan tasarruf etmelerini sağlar. Yönetim bilgi sistemleri tanımına bağlı olarak, tanımda belirtilen

sözcükleri içinde barındıran yazılımlar günümüzde artık yönetim bilgi sistemlerinin konaklama işletmeleri

açısından önemini açıkça ortaya koymaktadır. Yönetim bilgi sistemleri açısından rapor yönetimi oldukça
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önemlidir Yönetim bilgi sistemlerinin temelinin yöneticilere rapor sağlamak, raporlar ışığında planlama

yapmak olduğu düşünüldüğünde yazılımların yönetim bilgi sistemleri bağlamında değerlendirilen en önemli

özelliklerinin rapor özellikleri olduğu düşünülebilir. Zamanı kısıtlı olan yöneticiler için her türlü rapora

anında ulaşabilme olanağının olması yazılımlarda raporlara ait özelliklerin bulunmasının ne derece önemli

olduğunu ortaya koymaktadır. Raporların değişik formatlarda, istenilen özelliklerde, istenilen zamanda

alınabilmesi yöneticiler ve çalışanlar için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Ayrıca iyi bir planlama, organize

etme, koordinasyon süreci için yönetim bilgi sistemleri hayati öneme sahiptir.

Sonuç

Bilgi teknolojileri turizm sektöründe yoğun olarak kullanılmaktadır. Ancak günümüzün hızla değişim

gösteren işletme yapısına ayak uydurabilmek için bilgi teknolojileri de her gün yenilenmek durumundadır.

Turizmin insan emeğine ve beynine dayalı bir sektör olmasından dolayı bu sektörde yöneticilere de birçok iş

düşmektedir. Yöneticilerin yoğun iş temposunu azaltmak, işlerini hafifletmek, zamandan tasarruf etmelerini

sağlamak ve karar almalarında yardımcı olmak için yönetim bilgi sistemleri geliştirilmiştir. İncelenen

yazılımların hemen hemen hepsinin yönetim bilgi sistemlerine ilişkin özellikleri içerdikleri ve yöneticilere

kolaylık sağlayacak şekilde tasarlanmış oldukları görülmektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, Amonra, Elektra, Opera, Sednahotel ve Sentez yazılımlarında yönetim

bilgi sistemi bağlamında ihtiyaç duyulan bütün özellikler ve bu özelliklere bağlı alt özellikler mevcuttur.

Yani bu yazılımların tam anlamıyla yönetim bilgi sistemleri yazılımları olduğu söylenebilir. Bununla birlikte

Ailos, Asyasoft ve Sistem yazılımları henüz yönetim bilgi sistemleri özelliklerine tam olarak sahip olmadığı

ve üst yönetim destek sistemi boyutunda işlev gördüğü düşünülmektedir. Günümüzde işlerin en kolay, en

kısa sürede, en hatasız şekilde sonuçlanması, müşterilerin istek ve beklentilerine anında cevap verilebilmesi

önem taşımaktadır. İşte bu noktada yönetim bilgi sistemleri bağlamında hazırlanan ve belirtilen özelliklerin

tamamını taşıyan yazılımlar daha çok tercih edilmektedir. Yönetim bilgi sistemleri bağlamında

değerlendirilen ve bütün özellikleri barındıran yazılımlar zamanı değerli olan yöneticiler için daha ön plana

çıkmakta, bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlamada da yardımcı olmaktadır. İşletmelerde bu

yazılımlarla; hem işler daha az hatayla gerçekleşmekte, hem bilgilere hızlı ve güvenilir şekilde ulaşılmakta,

hem de yöneticilerin etkin karar vermelerinde kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca turizm sektörüne nitelikli

eleman yetiştirmeyi amaçlayan turizm eğitimi verilen okullarda, yönetim bilgi sistemleri özelliklerinin

tamamını barındıran yazılımların ders olarak okutulmasının ve öğrencilerin sektör için gerekli olan yazılım

bilgisiyle donatılmasının turizm eğitiminin kalitesinin artırılmasında önemli katkı yapacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

Ada, N. (2007). Örgütsel İletişim Ve Yeni Bilgi Teknolojileri; Örgütsel İletişim Ağları. Ege Akademik Bakış,

7(2), 543-551.

Akat, İ., Budak, G. & Budak, G. (2002). İşletme Yönetimi. İzmir: Beta.

Anameriç, H. (2005). Yönetim Bilgi Sistemlerinin Yönetim Fonksiyonları Üzerine Etkisi. Ankara

Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Dergisi, 45(2), 25-43.

Arslan, V., Yılmaz, G. (2010). Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi İçin Uygun Bir Model

Geliştirilmesi. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 4(4), Temmuz, 75-82.

Benli, T., Kızgın, Y. (2002). Konaklama İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Üzerine Bir Alan

Çalışması: Muğla İli Örneği. Mevzuat Dergisi, 5(52), Nisan.

Buhalis, D. (1998). Starategic Use Of Information Technologies In The Tourism Industry. Tourism

Management, 19(5), 409-421.

Buhalis, D., Law, D. (2008). Progress in Information Technology And Tourism Management: 20 Years On

And 10 Years After The Internet—The State OfeTourism Research. Tourism Management, 29, 609-623.

Bulgurcu, H. (1995). Yapay Zekâ ve Uygulama Alanları. Standart Dergisi. Aralık.

Çavuş, M. F. (2008). Karar Verme, Karar Destek Sistemleri ve Yönetsel Etkinlik. Akademik Bakış, 15, Ekim.

 

431



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

Gökçen, H. (2007). Yönetim Bilgi Sistemleri. Ankara: Palme.

Güleş, K., H., Çetinkaya, A. Ş. (2002). Turizm Sektöründe Verimliliği Artırmada Bilişim Teknolojilerinin

Rolü. II. Ulusal Orta Anadolu Kongresi, Niğde, 17-19 Ekim, 387-406.

Hoşcan, Y., Oktal, Ö., Hepkul, A., Kağnıcıoğlu, H. & Sevim, A. (2006). Yönetim Bilgi Sistemi. Mehmet

Şahin (Ed.), Anadolu Üniversitesi Yayını, No: 1471.

Kasavana, M. L. & Cahill, J. J. (2007). Managing Technology In The Hospitality Industry. Lansing, Mich:

American Hotel &Lodging Association.

Kuzu,
İ.

Y.,
Özdemir,

O.
(2009). Öğrencilerin Bireysel Özelliklerinin Yapay Zeka

İle
Belirlenmesi (Bulanık

Mantık Örneği). Akademik Bilişim – XI. Akademik Bilişim Bildirileri, 11-13 Şubat. Harran Üniversitesi.

Şanlıurfa.

Küskü, F.
(1990). Yönetim Bilgi Sistemlerinin Bir Yönetim Aracı Olarak İncelenmesi ve Holdingler

Açısından Önemi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi. FBE. Yüksek Lisans Tezi.

McLeod, R. (1995). Management Information Systems. USA: Prentice Hall.

Murdick, R. G. & Ross, J. E. (1977). Introduction To Management Information Systems. New Jersey:

Prentice-Hall.

Önder, H. H. (2003). Uzaktan Eğitimde Bilgisayar Kullanımı ve Uzman Sistemler. The Turkish Online

Journal of Educational Technology, 2(3), 142-146.

Öz, E., Baykoç, Ö. F. (2004). Tedarikçi Seçimi Problemine Karar Teorisi Destekli Uzman Sistem Yaklaşımı.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(3), 275-286.

Sarı, Y., Kozak, M. (2004). Yabancı Turistlerin İnternet Kullanma Eğilimleri: Uluslar Bazında Bir

Karşılaştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Güz, 169-183.

Sarı, Y., Kozak, M. (2005a). Turizm İşletmelerinde Doğrudan Pazarlama

Çabaları Kapsamında Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı. Atatürk Üniversitesi

İİBF Dergisi, 19 (1), 359-383.

Sarı, Y., Kozak, M. (2005b). Destinasyon Pazarlamasında Internet’in Etkisi: Destinasyon Web Siteleri İçin

Bir Model Önerisi. Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Mayıs, 248-271.

Sayın, E. R. & Şen T. D. (1998). Yönetim Bilgi Sistemi. Fehmi Şeniş (Ed.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi

Yayınları, No: 884.

Şahin, M. (2000). Yönetim Bilgi Sistemi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İİBF.

Şahin, M. (2011). Yönetim Bilgi Sistemi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İİBF.

Tekin, M., Güleş, H. K. & Öğüt, A. (2003). Değişim Çağında Teknoloji Yönetimi. Ankara: Nobel.

Turgay, T. (1995). Verimlilik Açısından Yönetim Bilişim Sistemleri. Verimlilik Dergisi, 23, Eylül-Ekim.

Ankara: MPM Yayınları. 387-407.

Tutar, H. (2010). Yönetim Bilgi Sistemi. Ankara: Seçkin.

Yolal, M. (2003). Türkiye’deki Küçük
ve Orta

Büyüklükteki Konaklama İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri

Kullanımı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, No. 1445.

Zhou, Z. (2004). E-commerce &Information Technology In Hospitality &Tourism. Australia: Thomson

Delmar.

http://www.destektr.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=175).

 

432



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

http://www.visiglobe.com/news-tr/TBS-07,10,02.htm).

http://www.proya.net/%C3%9Cr%C3%BCnler/IBMTelelogic/IBMRationalSynergy/tabid/89/Default.aspx.

http://www.dia.gen.tr/doc/html/scf9006a.html.

http://www.logomuhasebeprogrami.com/

 

433



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

MERSİN ŞEHİR
MERKEZİNDE FAALİYET GÖSTEREN

FAST-FOOD İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ

SORUNLARINI TESPİTE DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA

Celil
ÇAKICI

Mersin Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Çağdaş ERTAŞ

Mersin Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

Özet

Fast-food sektörü günümüzde en büyük sektörler arasında yerini almaya başlamıştır. İlgili literatür

incelendiğinde, fast-food sektörüne yönelik yapılan çalışmaların genellikle tüketici memnuniyeti üzerine

yoğunlaştığı ve çalışan sorunlarının genellikle göz ardı edildiği görülmektedir. Bu çalışmada, fast-food

işletmelerinde çalışanların sorunlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla geliştirilen ve tamamlanan

anket, 2011 yılı 15 Ağustos-15 Mayıs arasında Mersin şehrindeki 24 fast-food işletmesine araştırmacılar

tarafından bırakılarak uygulanmıştır. Dağıtılan toplam 243 anketten geri dönen anket sayısı 174 (% 71,60)

olmuştur. Araştırmada, fast-food çalışanlarının en fazla uzun çalışma saatleri, ücret ve sürekli ayakta kalma

ile ilgili sorunlar yaşadıkları belirlenmiş ve fast-food çalışanlarının göreceli olarak en seyrek yaşadıkları

sorunların işyerinin fiziksel koşulları, işletmeye güven ve çalışanlar arası kayırmacılıkla ilgili olduğu tespit

edilmiştir. Araştırma sonucunda, yöneticilere karar desteğinde bulunacak önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fast food işletmeleri, işgören sorunları, Mersin

Giriş

Dünya genelinde yapılan seyahatler, iletişim, medya ve farklı kültürler yeryüzündeki pazarları kaynaştırmış,

küresel bir pazar oluşturmuş ve dünya genelinde ortak bir kültür oluşmasına zemin hazırlamıştır

(Park,2004:87). Fast-food sektörü de oluşan bu ortak kültürlerden birisidir (Park,2004:88). Özellikle 1950’li

yıllardan sonra, Avrupa’nın birçok ülkesinde dışarıda yemek yiyen insan sayısında önemli miktarda artışlar

meydana gelmiş ve insanların tükettikleri yiyecek tipleri değişmeye başlamıştır (Tayfun ve Tokmak,

2007:170). Ayrıca, insanların mesai saatlerinde verdikleri öğle arası molalarının kısa süreli olması, bu kısa

zamanda yemek yeme ihtiyaçlarını gidermek için kişilerin fast-food tarzı restoranlara gitmesine zemin

hazırlamış ve bu tarz restoranların oluşturduğu sektör günümüzde dünyanın büyük sektörleri arasında

yerlerini almışlardır (Tayfun ve Tokmak, 2007:170).

Bender ve Bender (1993), fast-food restoranlarını sınırlı bir menüye sahip işletmeler olarak tanımlamaktadır

(Akbay vd., 2007:904). Başka bir tanıma göre fast-food restoranları; kola, meyve suyu, sandviç, hamburger,

tost gibi sınırlı yiyecek ve içecek sunan, tüketicilerin buralardan hazır paket alıp evlerine götürebildikleri,

çoğunlukla self servis uygulamasının olduğu ucuz restoranlar olarak tanımlanmaktadır (Tayfun ve Tokmak,

2007:170).

Hizmet işletmelerinde tüketici memnuniyeti, işletmelerin önemsediği konulardan biridir (Filiz ve Çemrek,

2008:60). Fakat, tüketicileri memnun etmenin yolu da çalışanları memnun etmekten geçmektedir (Aziz vd.,

2007:755). Çünkü, fast-food sektöründe çalışanların memnuniyetsizliği, performanslarını etkileyebilmektedir

(Aziz vd., 2007:755). Bu nedenle iş ve/veya işletmeyle ilgili memnuniyet çalışanlar için önemli bir unsur

haline gelmektedir (Taner, 1993:22).

Bir işletmede, her işgörenin işe ve işletmeye karşı tutumunu belirleyen faktörler farklılık göstermektedir,

fakat bu faktörleri genellemek gerekirse ücret, terfi, işin yapısal özellikleri, yönetim tarzı, iş arkadaşları,

ödüller, işe katılımlar, verimli çalışma ve görevlerin belirlenme sistemi gibi faktörler iş tatminini önemli

ölçüde etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır (Pelit ve Türkmen, 2008:118). Bir görüşe göre fast

food sektöründe çalışanların yaşadıkları genel sorunlar, “iş ortamı koşulları, örgütsel yapı, görev belirsizliği,
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görev çatışması, zayıf yönetim, zayıf iletişim, sorunlu müşteriler, aşırı iş yükü” dür (Law vd., 1995; Brymer

vd., 1991; Zohar, 1994). Uslu ve Demirel’e göre (2002) ise, fast-food tarzı küçük ve orta ölçekli işletmelerde

çalışanların genel sorunları; “çalışanlar arasındaki ekip çalışmasının zayıf olması, iletişim eksikliği, bilgi

yetersizliği, güven ortamının olmayışı, çalışanların motivasyonunun sağlanamaması, çalışanların hak ettikleri

ücreti alamamaları, çalışanlar ile üst yönetimin amaç ve hedeflerindeki farklılıklar ve çalışanlar arasındaki

adam kayırmacılık” tır.

Özetlemek gerekirse; fast-food çalışanlarının sorunlarının belirlenmesi ve buna dikkat çekilmesi, sunulan

hizmet standardını ve sonucunda müşteri memnuniyetini etkileyebileceğinden büyük önem arz etmektedir

(Pienaar ve Willemse, 2008:1054). Bu görüşten hareketle bu çalışmada da, Mersin’de şehir merkezinde

faaliyet gösteren fast-food işletmelerinde çalışanların sorunları incelenmektedir.

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın amacı, fast-food işletmelerinde çalışanların sorunlarını tespit etmektir. Bu amaçla, Mersin şehir

merkezinde faaliyet gösteren fast-food işletmelerinde çalışanların sorunları üzerine bir araştırma yapılmıştır.

İlgili literatür incelendiğinde, fast-food sektörü üzerine yapılan çalışmaların genellikle tüketici memnuniyeti

üzerine yoğunlaştığı ve çalışan sorunlarının maalesef genellikle göz ardı edildiği görülmektedir. Dolayısıyla

araştırmanın fast-food işletmelerindeki yöneticiler için karar desteği sağlayabileceği beklenmektedir. Ayrıca,

kısmi de olsa literatürdeki bu boşluğa katkı yapabilecek potansiyeldedir. Bu nedenlerle araştırmada yanıtları

bulunmaya çalışılan sorular aşağıda belirtilmiştir.

1.Fast-food çalışanları sorunları hangi sıklıkla yaşamaktadırlar?

2.Fast-food çalışanlarının sorunları hangi başlıklarda incelenebilir?

3.Fast-food çalışanlarının sorunları demografik özelliklerine göre farklılık göstermekte midir?

Araştırmanın Yöntemi

Keşifsel ve tanımlayıcı araştırma türlerinin kullanıldığı araştırmada veriler geliştirilen bir anket ile

toplanmıştır. Anketin geliştirilmesi aşamasında, restoran sektöründe uzmanlaşmış 3 kişiyle görüşme yapılmış

ve çalışanların kendilerine ne tür sorunları bildirdikleri öğrenilmiştir. Ayrıca Mersin şehrinde 4 fast-food

işletmesi seçilmiş ve her birinden 3 çalışan ile de derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden

ve literatürden yararlanılarak hazırlanan anket, 2011 yılı Nisan ayında Mersin’deki 3 fast-food işletmesinden

her birinden 3 çalışana uygulanarak ön teste tabi tutulmuştur. Böylece veri toplamada kullanılacak olan

ölçeğin içerik geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Ön testle, anlaşılmayan, açık olmayan sorularda

düzeltmelere gidilmesi planlanmış, fakat herhangi bir soru ya da ifadenin anlaşılmasında sorun olmadığı

tespit edilmiştir.

Oluşturulan anket, Mersin şehrindeki fast-food işletmelerine bizzat araştırmacılar tarafından anketlerin

bırakılması ile uygulanmıştır. Anketin uygulaması 2011 yılı 15 Mayıs- 15 Ağustos arasında

gerçekleştirilmiştir. 9’u Forum Alışveriş Merkezi, 6’sı Pozcu semti, 5’i Mezitli ilçesi ve 4’ü şehir merkezinde

olmak üzere toplam 24 fast-food işletmesine toplamda 243 adet anket bırakılmıştır. 15 Ağustos itibariyle geri

dönen anket sayısı 174 olmuştur. Araştırma halen devam etmekte olup; bu bildiri için değerlendirme mevcut

174 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Anketin uygulanması sürecinde çalışanların anketi doldurmak için,

çeşitli nedenlerden ötürü çok istekli davranmadıkları gözlemlenmiştir.

Fast food çalışanlarının sorunlarının belirlenmeye çalışıldığı ölçekte 22 madde bulunmaktadır. Bu ölçekte yer

alan maddelerin yanıt kategorileri 5’li Likert derecelemesine göre yapılmıştır (1: hiçbir zaman, 2: nadiren, 3:

ara sıra, 4: genellikle, 5: her zaman). Ölçeğin bir bütün olarak güvenirlik katsayısı Alfa .941’dir. İkiye

bölerek yapılan analizde ilk yarının değeri .906 ve ikinci yarının değeri .871’dir. Ölçeğe ait madde-toplam

korelasyonlarının ,236 ile ,796 arasında değiştiği görülmektedir. Tüm bunlar, ölçeğin çok yüksek derecede

güvenilir olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2006:405).
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Bulgular ve Değerlendirme

Araştırmaya katılanların 80’i kadın (%46), 94’ü (%54) erkektir. Yaş aralığı 18 ile 55 arasında değişmekte

olup; %75’inin yaşı 30 yaş ve altındadır. %60’ı bekar olup, %40’ı evlidir. Genç ve bekar ağırlıklı çalışanlara

sahip olmak, fast food işletmelerinin tipik özelliklerindendir. %37’si asgari ücret dolayında ücret alırken,

%55’i 700-1000 TL arasında ücret almaktadır.

Yapılan analiz sonucunda fast food çalışanlarının sorunları yaşama sıklıklarına göre; ilk üç sorun çalışma

koşulları ile ilgilidir. Örneğin; çalışanlar en fazla uzun çalışma saatlerini sorun olarak algılamakta, bunu ücret

konusu izlemektedir. Üçüncü sırada ise, sürekli ayakta kalma sorunu dile getirilmektedir. Çalışanlar arası ve

çalışan-yönetici ilişkileri, motivasyon gibi sorunlar daha seyrek yaşanmaktadır. Göreceli olarak en seyrek

yaşanılan sorunlar ise işyerinin fiziksel koşulları, işletmeye güven ve çalışanlar arası kayırmacılıkla ilgili

konulardır. Böylece birinci araştırma sorusunun yanıtı verilmiş olmaktadır.

İkinci araştırma sorusunun yanıtını bulmak için, fast-food çalışanlarının sorunlarına ilişkin 22 maddeli ölçeğe

faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi uygulanırken faktör sayısının tespitinde öz değeri 1’den büyük

olanlar tercih edilmiştir. Ayrıca herhangi bir maddenin bir faktöre boyutlanabilmesi için ilgili faktör ile en az

.500 düzeyinde korelasyona sahip olmasına, bir faktörün en az 3 maddeden oluşmasına, binişik madde

durumunda iki faktör arasındaki korelasyon farkının en az .100 düzeyinde olmasına ve Varimax dönüşümü

uygulanmasına karar verişmiştir.

Yapılan ilk faktör analizinde 6. (Çalışanlar arası ayrım/kayırmacılık ile ilgili sorunlar), 17. (İşlerin çalışanlar

arasında dengeli veya adil bir şekilde dağılımı ile ilgili sorunlar) ve 21. (Çalışanlar arası sosyal etkileşim ile

ilgili sorunlar) maddelerin binişik ve yük farkının .100’den düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle bu

maddeler ölçekten çıkarılarak, arta kalan 19 maddeye faktör analizi yapılmıştır.

Arta kalan 19 maddeye uygulanan faktör analizi, üç faktör ortaya koymuştur. Bu üç faktörün, toplam

varyansın %67,557’sini açıkladığı görülmüştür. Analizde KMO örneklem yeterliliği ölçüsü %90,3 olarak

hesaplanmış olup; Bartlett Küresellik testi .0001 düzeyinde (X2: 2393,542, sd: 171, p<,0001) anlamlıdır. Bu

iki ölçüt, veri setinin faktör analizine uygun olduğunu ve analize devam edilebileceğini göstermektedir.

Bartlett Küresellik testinin anlamlı olması, verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiğine de bir işaret

oluşturmaktadır (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010: 208). Bu test, aynı zamanda, maddeler arasında

anlamlı korelasyonlar olduğunu dolayısıyla veri setinin faktör analizine uygunluğuna da işaret etmektedir

(Kalaycı, 2006: 327). Faktör analizi sonucu Tablo 1’de görülmektedir.
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Tablo 1: Fast-Food Çalışanlarının Sorunlarına İlişkin Faktör Analizi Sonuçları

Yükü ÖzdeğeriA.Varyans OrtalamaAlfa

I.PERFORMANS DEĞERLEMESİNEİLİŞKİN SORUNLAR (7 Madde) 5,134 27,021 1,6059 .919

8.18. Çalışanların performanslarının ölçümü ile ilgili

sorunlar

,840

8.8. Amirlerin çalışanlara karşı tutumlarıyla ilgili

sorunlar

,809

8.19. Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi ileilgili sorunlar ,805

8.7. Terfi/tayin imkânı ile ilgili sorunlar ,725

8.15. İşyerinin fiziki düzenlemesiyle ilgili sorunlar ,699

8.22. Yöneticiler ve çalışanlar arası sosyal etkileşim ile

ilgili sorunlar

,682

8.14. Amirlerin çalışanlara verdiği değer ile ilgili ,645

sorunlar

II.MOTİVASYON
İLEİLGİLİ SORUNLAR (6 Madde) 4,277 22,512 1,6992 .913

8.2. Ekip çalışması ile ilgili sorunlar ,813

8.1. Motivasyon ile ilgili sorunlar ,790

8.4. İşletmeye duyulan güven ile ilgili sorunlar ,779

8.3. Çalışanların birbirine güveni ile ilgili sorunlar ,719

8.5. Çalışanlar arası iletişim ile ilgili sorunlar ,704

8.16. Üstlenilen işlerin ağırlığıyla/zorluğuyla ilgili ,604

sorunlar

III.ÇALIŞMA
KOŞULLARI İLEİLGİLİ SORUNLAR (6 Madde) 3,425 18,025 3,0287 .847

8.11. Çalışma saatlerinin uzunluğu ile ilgili sorunlar ,858

8.12. Ücret ile ilgili sorunlar ,774

8.13. Müşterilerin çalışanlara karşı tutumları ile ilgili ,699

sorunlar

8.20. Sürekli ayakta kalma zorunluluğu ile ilgili sorunlar ,698

8.10. Sosyal faaliyetlere ayrılan zaman ile ilgili sorunlar ,694

8.9. Mesai saatlerinde verilen dinlenme zamanı ile ilgili

sorunlar

,565

Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi; Döndürme metodu: Varimax

KMO Örneklem Yeterliliği: %.90,3.; Bartlett's Küresellik Testi için X2: 2393,542; sd: 171; p<0.0001;

Açıklanan toplam varyans: %67,557; Ölçeğin tamamı için güvenirlik katsayısı: .926

Yanıt kategorileri: 1: hiçbir zaman, 2: nadiren, 3: ara sıra, 4: genellikle, 5: her zaman

Tablo 1’e göre ilk faktör, toplam varyansın %27’sini açıklamakta ve 7 maddeden oluşmaktadır. Faktörde

çalışanların performans ölçümü, amirlerin çalışanlara dönük tutumları, performans değerleme, terfi işlemleri

gibi maddeler bir araya gelmiştir. Bu maddeler aynı zamanda, majör maddelerdir. Bu nedenle, “performans

değerlemeye ilişkin sorunlar” adı verilmiştir.

İkinci faktör, ekip çalışması, motivasyon, işletmeye ve çalışanlara duyulan güven, .alışanlar arası iletişim gibi

maddelerden oluşmaktadır. Altı maddeden oluşan bu faktöre “motivasyon ile ilgili sorunlar” adı verilmiştir.

Neredeyse tüm maddeler temel madde durumundadır. Bu faktör, toplam varyansın %22,5ni açıklamaktadır.

Üçüncü ve son faktör altı maddeden oluşmakta ve toplam varyansın %18’ini açıklamaktadır. Faktörde

çalışma saatlerinin uzunluğu, ücretler, müşteri davranışları, sürekli ayakta kalma zorunluluğu gibi major

maddeler bir araya gelmiş olup; bundan dolayı da faktöre “çalışma koşulları ile ilgili sorunlar” adı verilmiştir.
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Böylece fast-food çalışanlarının sorunlarının üç başlıkta incelenebileceği tespit edilmektedir. Bu sorunlardan

göreceli olarak en sık yaşananı “çalışma koşulları ile ilgili sorunlar”dır (Ortalama: 3,0287). İkinci ve üçüncü

sırada yer alan sorunların yaşanma sıklıkları arasında ciddi bir fark bulunmamaktadır. Bunlardan

“motivasyon ile ilgili sorunlar” ikinci (Ortalama: 1,6992) ve “performans değerlemesine ilişkin sorunlar”

üçüncü sırada (Ortalama: 1,6059) yer almaktadır.

Araştırmanın üçüncü sorusunun yanıtını bulmak amacıyla, tespit edilen faktörler itibariyle ortalamanın

farklılık gösterip göstermediğini anlamak için t-testi yapılmıştır. Buna göre dikkate alınan cinsiyet, yaş,

medeni durum ve bahşiş alıp almamaya göre bazı faktörlerde farklılıklar tespit edilmektedir.

T-testi sonucuna göre performans değerleme ve motivasyon sorunları konularında kadın ve erkek çalışanlar

sorunları aynı derecede algılamakta ve yaşamaktadır. Ancak çalışma koşulları konusunda kadınlar erkeklere

kıyasla daha muzdariptir. Başka bir ifadeyle bu çalışma koşullarıyla ilgili sorunları daha sık yaşamaktadırlar.

Diğer taraftan, yaşa göre sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek amacıyla araştırmaya katılanlar 18-29 ve 30

55 yaş arası olmak üzere iki gruba bölünmüştür. Yapılan karşılaştırmada, yine performans değerleme ve

motivasyon konularında farklılık tespit edilemezken, çalışma koşulları bakımından farklılık

bulgulanmaktadır. Göreceli olarak gençler, orta yaş grubuna kıyasla çalışma koşulları ile ilgili sorunlarla

daha sık karşılaşmaktadırlar. Orta yaş grubunun işsizlik nedeniyle koşullara razı bir tavır sergiliyor olmaları

ve gençlerin iş değiştirme konusunda yaşlılara kıyasla daha cesaretli olmaları bu konuda etkili olabilir.

Evli-bekâr olup olmama bakımından yapılan kıyaslamada, yine performans değerleme ve motivasyona ilişkin

sorunlarda farklılık bulunamazken, çalışma koşulları konusunda bekârlar daha sık sorunla karşılaşmaktadır.

Evlilerin mevcut işlerini kaybetme korkuları, koşullara razı bir durumun ortaya çıkmasında etkili olabilir.

Diğer taraftan bahşiş alıp almama bakımından, önceki karşılaştırmaların tersine bir durum ortaya

çıkmaktadır. Çalışma koşulları bakımından herhangi bir farklılık bulunamazken, performans değerleme ve

motivasyon sorunlarını bahşiş almayanlar bahşiş alanlara kıyasla daha sık yaşamaktadır. Bu durum, miktar

olarak az da olsa sağlanan bu ekonomik katkının çalışanlar açısından önemli addedildiğinin bir göstergesidir.

Sonuç ve Öneriler

Araştırma sonuçlarına göre, fast-food çalışanlarının en sık yaşadıkları sorunların çalışma şartlarıyla ilgili

sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Bu sorunlara genel olarak bakmak gerekirse; işletmelerin çalışma saatlerini

kısa tutması ya da vardiyalı çalışma sistemini getirmesi çalışanların daha az yorulmasını ve bir sonraki gün

çalışmak için daha istekli olabileceklerini sağlayacaktır. Ayrıca işletmelerin çalışanlarının iş tatminlerini

artırmak için, çalışanlarına daha tatmin edici ve adil ücretler vermesi işletmenin lehine olacaktır. Çalışanların

daha az yorulması ve maksimum verimi sağlamaları için, işletmeler çalışanlarına daha sık ve daha uzun

dinlenme zamanı verebilirler. Öte yandan mesai saatlerinin çalışanların lehine düzenlenmesi çalışanların iş

tatminini artıracaktır.

Araştırma sonucunda fast-food çalışanlarının yaşadıkları sorunlarla ilgili tespit edilen bir diğer boyut

“motivasyona ilişkin sorunlar”dır. İşletmeler çalışanlarını motive etmek için çeşitli yollara başvurabilirler.

Her çalışan aynı yöntemle motive edilmeyebilir. Örneğin, bir çalışan ücretle motive edilirken, bir başka

çalışan ufak bir övgüyle motive edilebilir. Burada önemli olan çalışanların ihtiyaç ve beklentilerini

anlayabilmektir. Yükselen (2010:167), çalışanların işlerine motive olma anlamında beklentilerinin genel

olarak “övgü alma, önemli olduğunu hissetme, başarı, özgürlük, kişisel yetişmeyle kendini gerçekleştirme,

bağlanma duygusu, üst yöneticilerle birebir ilişki kurma, istikrarlı ve yetkili liderlik, adil işletme politikası ve

yönetimi, iş güvenliği, ücret ve terfi” olduğunu belirtmektedir. Ayrıca işletmeler çalışanlarının bilgi, beceri,

deneyim ve yeteneklerine uygun iş dağılımı yapmalıdırlar. Böylece, kişinin yaptığı işte zorlanması minimum

düzeyde tutulmuş olacaktır. Ekip çalışması da, işletmelerin önemle üzerinde durması gereken bir diğer

sorundur. Kaçmaz (2005:32), çalışanların uyumlu bir ekip çalışması içinde çalışmalarının hem hizmet

kalitesinin artmasında hem de çalışanların birbirleriyle olan ilişkilerinde sorun yaşamamalarında önemli bir

etken olduğunu belirtmektedir.

Fast-food çalışanlarının yaşadıkları sorunlarla ilgili son boyut “performans değerlemesine ilişkin sorunlar”

olarak belirlenmiştir. Bu sorunlardan yaşanma sıklığı en çok olan sorunun “çalışanların performanslarının

ölçümü ile ilgili sorunlar” olduğu tespit edilmiştir. Çalışan, verdiği emeğin karşılığını almak ister, ayrıca

çalışanın başarı derecesini bilmesi kendisini geliştirme olanağı bulmasını sağlayacaktır (Gavcar vd., 2006:

32). Performans değerlemesinde kullanılan pek çok yöntem bulunmaktadır. Kullanılan yöntemlerin
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avantajlarının yanında dezavantajları da bulunmaktadır. Önemli olan, işletmenin çalışanlarının

performanslarını en adil bir şekilde değerlendirebilecekleri yöntem ya da yöntemleri kullanmasıdır. Fast-food

işletmelerinde sunulan ürün soyut olduğu için, çalışanların performans değerlemesinde çalışanın müşteriyle

olan iletişimleri, müşterinin çalışan hakkındaki görüşleri gözlemlenerek bir sonuca varılabilir. İşletme,

performans değerlemesinde çalışanlara adil bir biçimde yaklaşmalı, çalışanı olumsuz şekilde etkileyecek

uygulamalardan kaçınmalıdır. İşletmelerin performans değerlemesinde dikkat etmesi gereken bir diğer

önemli nokta, vasat performans gösteren çalışana bu durum anlatılırken çalışan değil de yaptığı yanlış

eleştirilmelidir (Yükselen, 2010:191). Performans değerlemesi sonucunda, emeğinin karşılığını aldığını gören

çalışanın işletmeye olan güveni artacaktır ve bunu gören diğer çalışanlar da iyi performans gösterdikleri

takdirde emeklerinin karşılığını alacaklarını düşüneceklerdir.

Belirlenen sorunlara genel olarak bakıldığında, “çalışma yaşamına ilişkin sorunları” kadınların erkeklere

oranla daha sık yaşadığı tespit edilmiştir. İşletmelerin kadınların bu durumlarını göz ardı etmeden kadın

çalışanların çalışmalarını düzenlemeleri gerekmektedir. Diğer iki sorunun (performans değerleme ve

motivasyon sorunları) yaşanmasında, cinsiyet açısından önemli bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir.

Sorunlar yaşa göre değerlendirildiğinde, çalışma şartlarına ilişkin sorunlarda 18-29 yaş arasındakilerin 30-55

yaş arasındakilere kıyasla bu sorunları daha sık yaşadıkları tespit edilmiştir. İşletmelerin tüm çalışanlarının

sorunlarını rahat bir şekilde iletebilecekleri şikâyet masası oluşturmaları, çalışanlarını kaybetmek yerine

çalışanların daha verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayabilir. Diğer demografik özelliklere bakıldığında,

sorunlar açısından önemli bir fark olmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, bu araştırmada Mersin şehir merkezinde faaliyet gösteren fast-food işletmeleri çalışanlarının

sorunları ortaya konulmuştur. Başka evrenlerde yapılacak araştırmalar, bu sorunları genelleyebilmek ve

sonuçları karşılaştırabilmek açısından imkân sağlayacaktır.
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TURİZM SEKTÖRÜNDE STRATEJİK İNSAN

KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE MESLEK VE KALİTE

STANDARTLARININ ÇALIŞANLARA ETKİLERİ ÜZERİNE

NİCEL VE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Tuna USLU

Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Özet

Ülkemizde turizm sektörünün pek çok yapısal sorunu bulunmaktadır. Ancak bu sorunların başında turizmin

karmaşık süreçlerine karşılık gelecek bir süreç modelinin olmaması gelmektedir. Bu nedenle gerek yasal

mevzuatlar, gerek özel sektör teşebbüsleri, gerekse kurumsallaşma çabaları sektörün doğal ekosistemi ile

uyumlu olmayabilmekte veya kısa zamanda çalışanlar açısından bir engel haline gelebilmektedir. Bu

noktadan hareketle tasarlanacak bir sektörel yapılanmanın da tüm paydaşları bu sürece dâhil etmesi gerektiği

ortadadır. Bu yaklaşım ulusal bir stratejik planlama sürecinden başlayıp çalışanların uygulayacakları

programlara kadar her aşamanın bütüncül bir yaklaşımla kurgulanmasını da beraberinde getirmektedir. Bu

araştırmamızdaki amacımız da, tabandan başlayarak turizm işletmelerinin ve çalışanlarının karakteristik

özelliklerini ve karşılıklı etkileşimlerinin belirlemeye çalışmaktır. Bu nedenle bilgi yönetimi, kalite

iyileştirme, stratejik insan kaynakları ve kurumsal yönetim gibi örgütlere dair yapısal güçlendiricilerin

çalışanların mesleki nitelikleri üzerindeki etkileri ve bu aracılıkla bireysel performanslarını ne ölçüde ve

biçimde farklılaştırdığı tespit edilmeye çalışılmaktadır. Araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan

envanter kolayda örneklem yoluyla turizm çalışanlarına dağıtılmış ve toplanarak istatistiksel olarak

değerlendirilmiştir. Turizmde bilgi yönetimin kritik bir değişken niteliği kazandığı ve diğer faktörler

üzerinde etkili olduğu, bu aracılıkla kurumsal yönetimde oluşmaktadır. Kurumsal yönetimin ise doğrudan

mesleki nitelikler üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bu etki çalışanların performansı üzerinde de görüldüğü

halde mesleki nitelikler nedeniyle zayıflamaktadır, yani mesleki nitelikler diğer değişkenlerin etkilerini

performansa doğrudan yansıtmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal yönetim, kalite iyileştirme, bilgi yönetimi, mesleki nitelikler, bireysel

performans

Giriş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 5/4/2005 tarihli ve 42424 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik

Kanunu'nun 37 nci maddesinin (A) bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/5/2005 tarihinde kararlaştırılarak

yürürlüğe giren "Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik"in amacı madde

1’de “Bu Yönetmeliğin amacı, yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut turizm

yatırım ve işletmelere ait tesislerin geliştirilmesi, turizm tesislerinin asgari niteliklerinin belirlenmesi, bu

tesisler arasında standart birliğinin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesidir” biçiminde tanımlanmıştır.

Konaklama hizmetlerinde standartların belirlenememesi, eksik dağıtım ve bilgi kanalları, yüz yüze iletişim ve

bilgi akışı, sürecin bileşik zincir uygulamalardan oluşması kalitenin tanımlanmasını ve ölçülmesini daha da

karmaşıklaştırmakta ve güçleştirmektedir (Akbaba, 2006). Turizm işletmelerinde meslek standartlarının

oluşturulması, standartlar birliğinin, kurumsallaşmanın, bilgi yönetimi, kalite iyileştirme ve akreditasyonun

örgütsel çıktıları yanında muhtemelen insan kaynakları açısından doğrudan çalışanlara yönelik pozitif etkileri

de bulunmaktadır. Standardizasyon, sertifikasyon ve akreditasyon gibi kurumsallaşma araçları sayesinde otel

ve konaklama hizmetleri çalışanlarının güçlendirilmesi beklenmektedir. Diğer taraftan, örgütsel iletişim

kanallarının ve araçlarının otellerde çalışanlar arasındaki sosyal etkileşim ve iletişim etkinliğini artırmak gibi

önemli görevleri vardır. Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya örgütsel iletişimin yönetilmesiyle beraber

hem örgütsel hem de bireysel performansın artırılması da amaçlanmaktadır. Literatürde bireysel

performansın öncülleri incelendiğinde, yapısal güçlendirme uygulamalarının çalışanların bireysel performans

algılarını etkilediği görülmektedir. Fakat turizm işletmelerindeki kurumsal uygulamaların ve örgütsel

iletişimin çalışanları bireysel olarak etkileme şekillerini aşamalandıran ve karşılaştıran sonuçlar açısından,

literatürde eksiklik söz konusudur. Otel ve konaklama tesislerindeki kurumsal uygulamaların ve bilgi
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yönetimi araçlarının bireysel etkileri ile ilgili literatürde ve Türkiye’de yapılmış çalışmalar sınırlı sayıdadır.

Araştırmamızın amacı, turizm sektöründe insan kaynakları ve iş güvencesi uygulamalarının, bilgi yönetimi ve

kalite iyileştirmenin kurumsal bir yönetim anlayışı oluşturup oluşturmadığı, sonrasında çalışanların mesleki

standartlarını nasıl etkileyeceği ve en sonunda da iş görenlerin performansına nasıl yansıdığını saptamaktır.

Kavramsal Çerçeve

Müşteriler genellikle daha yüksek hizmet standartları ve kalitesi sunan konaklama işletmelerini tercih

edeceğinden, otel işletmeleri müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak standartlara uyum sağlamak

durumundadırlar (Erdem, 2006). Turizm işletmeciliğinde hizmet kalitesinin mekâna ve zamana göre

farklılaşması nedeniyle, hizmetin standartlaşması da zorlaşmakta ve kalite geliştirme çabaları bir zorunluluk

haline gelmektedir (Witt ve Myhlemann, 2000). Otel sınıflandırma sistemine karşın, personel niteliği,

güvenilirliği ve somut standartlar konaklama tesislerinin hizmet kaliteleri arasında daha önemli farklara

neden olabilmektedir (Lopez-Fernandez ve Serrano-Bedia, 2004). Seyahat acentacılığı da geneli müşteri

tatminine dayanan bir dizi emek yoğun hizmetin yerine getirilmesinden oluştuğu için işin kalitesi doğrudan

çalışanların standartlarına dayanır (Tütüncü, Tarlan ve Mamyrkulov, 2003). Bu nedenle işletmelerin ucuz

işgücüne yönelmesi, aynı zamanda turizm sektöründeki en önemli sorunların da kaynağı niteliğindedir.

Eğitimsiz işgücü istihdam ediliyorsa dahi, en azından kısa bir ön eğitim süreciyle işin tanımı, karakteristiği

ve önemi konusunda çalışanlar eğitilmelidir (Örücü ve Emektar, 2002). Ancak turizmin sezonluk

karakteristiği ve eğitilen çalışanların kurumdan ayrılması nedeniyle, işletmeler eğitim maliyetlerine

katlanmak istememektedir.

Çağımızda işletmelerin en önemli yaşamsal kaynakları arasında kalite kavramı yer almaktadır. Kar elde

etmek ve topluma hizmet amacıyla faaliyetlerini yürüten işletmelerin, varlıklarını devam ettirebilmeleri

kaliteli mal ve hizmet üretmelerine bağlıdır (Yılmaz, 2007: 1). Bu bağlamda kalite iyileştirme sürecinin hem

örgütsel hem de bireysel birçok olumlu sonucu vardır. Daha çok üretimin yapılması, verimliliğin artması,

devamsızlık ve işten ayrılmaların azalması, bölüm içi ve departmanlar arası ilişkilerin güçlenmesi gibi

örgütsel sonuçların yanı sıra, çalışanların kendini daha iyi hissetmesi, yetkin olma hissinin artması, adil ödül

dağılımı ve beraberinde gelişen güven duygusu gibi bireysel sonuçları da mevcuttur. Ayrıca kalite iyileştirme

sürecinde çalışanların karar alma sürecine katılımları onların işlerine karşı motivasyon düzeyini arttırmakta

ve güçlendirilerek inisiyatif almaları sağlanmaktadır. Turizmin hizmet sektörü olması nedeniyle çalışanları

güçlendirme ve motive etmenin de doğrudan hizmet kalitesi, kurum ve birey performansı üzerinde etkisi

bulunmaktadır.

Araştırmanın Yöntemi

Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki konaklama tesislerinin iç müşterilerinden (çalışanlarından) toplam 156 anket

toplanmıştır. “Bilgi Yönetimi” Erdoğan ve İpçioğlu’ndan (2004), “Kalite İyileştirme” ve “Kurumsal

Yönetim” ile ilgili ölçekler Uslu ve arkadaşlarından (2010), “Mesleki Nitelikler” Spreitzer (1995) ile Gedik,

Akyüz ve Batu’dan (2009), “İnsan Kaynakları ve İş Güvencesi” Turan (2007), Gedik ve arkadaşlarından

(2009) bir araya getirilmiştir. “Algılanan Bireysel Performans”ın ölçülmesinde Sigler ve Pearson’ın (2000)

ifadelerine eklenen 2 maddeden faydalanılmıştır. Parabaharan ve arkadaşları (2008) turizmde hizmet

kalitesinin ölçümü için yapısal eşitlik modelini kullanmışlardır, ancak bizim çalışmamız keşifsel amaçlı da

olmasından dolayı SPSS 16’da regresyon modelleri kurularak analiz edilmiştir. Ara değişkenlerin aracılık

rollerini belirlemek amacıyla Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen üç aşamalı yöntem araştırmamıza

uyarlanmıştır. Seri olarak sıralanmış birden fazla ara değişkenli hipotezlerimize göre aracılık testi, N ara

değişken sayısı olmak üzere Mᴺ=[(N+1)(N+2)]/2 şeklinde formüle edilerek tasarlanmıştır. Daha sonrasında

da turizm sektöründeki 17 yöneticiyle görüşülerek bulgularımız ve sektörün sorunları hakkında görüşme

yapılmıştır. Varsayımımıza göre yönetimin kurumsallaşma düzeyi, yapısal uygulamalar sayesinde mesleki

standartların geliştirilmesinde rol oynayacaktır. Dolayısıyla,

H1. Turizm sektöründe, kurumsallaşma bilgi yönetimi, kalite iyileştirme ve stratejik insan kaynakları ile

mesleki standartlar arasında ara değişken olarak işleyecektir.

Araştırmamızdaki ikinci hipotez ise,

H2. Turizm sektöründe, kurumsallaşma bilgi yönetimi, kalite iyileştirme ve stratejik insan kaynakları ile

algılanan performans arasında ara değişken olarak işleyecektir.

 

442



12. ULUSAL TURİZM KONGRESİ
30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

Ancak yönetimin kurumsallaşma düzeyi öncelikle kurumdaki yapısal uygulamalar sayesinde sonrasında ise

mesleki nitelikleri artırarak çalışanların performansını geliştirmelerinde rol oynayacaktır. Dolayısıyla,

H3. Kalite iyileştirme, bilgi yönetimi ve stratejik insan kaynakları kurumsal yönetim aracılığıyla mesleki

nitelikleri pozitif etkileyecek ve performansı artıracaktır.

Bulgular

Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 32,93’tür. Kalite iyileştirme, kurumsal yönetim ve bilgi yönetimi tek

boyuttan oluşmaktadır. Ölçeklerin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayıları 0.70 üzerinde olup ölçeklerin

güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır, verilen değişkenlerin ortalamaları, standart sapmaları ve aralarındaki

ilişkiler Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Değişkenlerin Ortalamaları, Standart Sapmaları ve Aralarındaki İlişkiler

Değişkenler 1 2 3 4 5 6

1. Bilgi Yönetimi (.81)

2. Kalite İyileştirme ,76* (.87)

3. Stratejik İK ,46* ,43* (.76)

4. Kurumsal Yönetim ,80* ,79* ,49* (.88)

5. Mesleki Nitelikler ,60* ,56* ,37* ,61* (.79)

7. Algılanan Performans ,42* ,34* ,27* ,46* ,47* (.83)

Tüm korelasyonlar *p< 0.001 değerinde anlamlı, Cr. Alfa değerleri parantez içinde, n=155

Performansa yönelik aşamalı ara değişken testleri ise farklı modeller sınanarak yapılmaktadır (Tablo 2).

Beşinci ve altıncı hipotezlerimizde 2 ara değişken olması nedeniyle, ayrı ayrı her hipotez için

M²=[(2+1)(2+2)]/2=6 model kurulmuştur.

Tablo 2: Bilgi Yönetimi, Kalite İyileştirme ve Stratejik İnsan Kaynakları Bağımlı Değişken, Kurumsal

Yönetim ve Mesleki Nitelikler
Ara

Değişken Olmak Üzere, Aşamalı Olarak Algılanan Performansı

Etkileyen Faktörlere İlişkin Regresyon Modelleri

Bağımlı Değişkenler

KurumsalYönetim MeslekiNitelikler MeslekiNitelikler AlgılananPerformans AlgılananPerformans Algılanan

Performans

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6

Bilgi Yönetimi .440*** .372*** .243* .363** .186 .120
(.079) (.092) (.103) (.103) (.114) (.113)

Kalite İyileştirme .407*** .234* .114 .021 -.143 -.174
(.063) (.074) (.081) (.082) (.090) (.088)

Stratejik İnsanKaynakları .111* .100 .067 .091 .046 .027

(.038) (.045) (.045) (.050) (.050) (.049)

Kurumsal Yönetim .294* .403** .323*(.096) (.107) (.106)

Mesleki Nitelikler .272**(.090)

Düz. R² .720 .376 .395 .166 .206 .246

F 127,135***
30,469*** 25,040*** 10,781*** 10,557*** 10,581***

N 148 148 148 148 148 148

***p < 0.00l, **p < 0.01 ve *p < 0.05 değerinde anlamlı, standart hatalar parantez içinde

Bilgi yönetimi, kalite iyileştirme ve stratejik insan kaynakları kurumsal yönetimi (Model 1) artırmaktadır.

Bilgi yönetimi ve kalite iyileştirme mesleki nitelikler üzerinde de pozitif (Model 2) etkilidir. Kurumsal

yönetim aracı olarak analize katıldığında, bilgi yönetiminin mesleki nitelikler üzerindeki etkisi zayıflamakta

ve kalite iyileştirmenin etkisi ortadan kaybolmaktadır (Model 3), birinci hipotezimiz kısmi olarak

desteklenmiştir.
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Bilgi yönetimi algılanan performansı (Model 4) artırmaktadır. Kurumsal yönetim aracı olarak analize

katıldığında ise, bilgi yönetiminin performans üzerindeki etkisi ortadan kaybolmaktadır (Model 5), ikinci

hipotezimiz kısmi olarak desteklenmiştir.

Analize mesleki nitelikler de eklendiğinde, kurumsal yönetimin algılanan performans üzerindeki etkisi

zayıflamaktadır (Model 6), yani mesleki nitelikler de kurumsal yönetimle çalışan performansı arasında bir

aracı görevi görmektedir.

Sonuçlar

Turizm sektöründe bilginin aktarılması ve yönetimi gerek kurumsal yönetim gerekse eleman performansı

açısından kritik bir önem taşımaktadır, aynı zamanda çalışanların mesleki niteliklerinin artmasında da rol

oynamaktadır. Diğer taraftan kurumsal yönetim de çalışanların mesleki nitelikleri ve performansları üzerinde

etkilidir. Ancak bireysel olarak mesleki nitelikler ön plana çıktıkça kurumsallaşmanın etkisi de

zayıflamaktadır.

Turizm sektöründeki yönetici ve işletme sahipleriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda da, en önemli

sıkıntıların başında “devlet teşvik ve yatırımlarının yetersizliği”, “yerli operatör ve işletmelerin

desteklenmemesi”, “sezonluk çalışmanın getirdiği belirsizlik ve işgücü devir hızının yüksekliği”, liman ve

marina giriş-çıkışlarındaki bürokrasi”, “niteliksiz çalışan ve kaçak rehberlerin varlığı ve maaşları aşağıya

çekmeleri”, “kalifiye eleman, yabancı dil ve genel kültür eksikliği”, “turizm potansiyelinin çeşitliliğinin

planlanamaması”, “özel sektörün hızına yetişemeyen ve doğal akışa uymayan turizm mevzuatındaki

eksiklikler ve sektöre özgü iş kanunun olmaması”, “otelciler birliğinin veya meslek örgütünün olmaması”,

“sağlık turizmindeki eksik mevzuat”, “sektörün oto kontrol mekanizmasının zayıf olması”, “taşeron

çalıştırılması”, “her şey dâhil sistemin kaliteyi düşürmesi”, “kış turizminin zayıf olması” ve “iletişim,

motivasyon ve koordinasyon eksikliği” gelmektedir.

Bu bulgular ışığında, turizm sektöründe çalışan odaklı bir kurumsallaşmanın ve erken yaşta başlayan yabancı

dil ile meslek eğitimin önemi ön plana çıkmaktadır. Böylece çalışanların mesleki nitelikleri de yükselecek

performansları aratacaktır.
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Özet

Bu çalışmanın amacı, Ankara’da faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin sistem yönetim belgeleri

ile ürünlere yönelik bir çevre etiketi olan eko-etiket belgelerine sahip olup olmadıklarını ve sahip olma

gerekçelerini belirlemeye yöneliktir. Ayrıca, otel işletmelerinin sahip oldukları bu belgeleri web sitelerinde

tanıtım aracı olarak kullanıp kullanmadıklarını ortaya koymak amacıyla da otel işletmelerinin web siteleri

içerik analizi yoluyla değerlendirilmiş ve buna yönelik bir durum tespiti yapılmıştır. Araştırmaya dahil olan

35 otel işletmesinin %74,2’si en az bir tane sistem yönetim belgesine sahipken, %25,7’sinde ise bu belgelerin

hiçbirisi bulunmamaktadır. Eko-etiket belgelerinin otellerde bulunma oranı ise sistem yönetim belgelerine

göre daha düşük tespit edilmiş ve araştırmaya dâhil otel işletmelerinin %85,8’inin eko-etiket belgelerinden

hiçbirisine sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. Otel işletmeleri, sistem yönetimi ve eko-etiket belgelerine

ağırlıklı olarak prestij ve imaj unsuru olarak gördükleri için sahip olmakla birlikte, bu belgelere sahip olan

işletmelerin web sitelerinde bu belgelerin varlığı ile ilgili bilgiye yer vermedikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eko-Etiket, Sistem Yönetim Belgesi, Sosyal Sorumluluk, Sürdürülebilir Turizm

Giriş

Bir işletmenin ekonomik işlevlerini yerine getirerek tüketicilerin taleplerini karşılaması, o işletmeye itibar

kazandırmakla birlikte işletmenin toplumun ahlak kurallarına uyması, sosyo-kültürel çevre için yardım ve

destek sağlaması da işletmenin toplumda kabul edilebilirliğini arttırmaktadır. Bu durum, işletmelerin

süreklilikleri için son derece önemlidir (Mucuk, 2004, s.9). İşletmelerin rekabet şartlarına ayak uydurarak

devamlılıklarını sağlayabilmeleri için birtakım sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılmaları rekabet şartları

açısından artık zorunlu bir hal almıştır. Bu kapsamda çalışmaya konu olan ve çevresel sosyal sorumluluk

bilinci çerçevesinde şekillenen eko-etiketleme kavramının kökeninin de genel olarak çevre duyarlılığının

küresel ölçekte artışı ile başladığı söylenebilir.

Tüketicilerin, çevrenin korunması konusunda giderek daha çok bilinçlenmesi ile birlikte çevre konusunda

duyarlı, sosyal sorumluluklarını yerine getiren firmaların sahip oldukları imaj, özellikle uzun vadede göz ardı

edilemez bir rekabet avantajı kazandırmaktadır. Bu durum işletmeleri, yeşil pazarlama ve eko etiketleme

konusunda daha duyarlı bir hale getirmektedir (Alagöz, 2007, s.1). Eko-etiket (eco-label) kavramı, ürünlere

yönelik bir çevre etiketidir. Eko-etiketleme programları bir eko-etiketin ödül olarak verilmesi ve

özendirilmesi ile işletmeleri çevreci fikirler ve buluşlar geliştirmeye teşvik etmektedir (Kından, 2006, s.5).

Eko-etiketlemenin amacı, çevre dostu ürünlere olan talebin arttırılması noktasında tüketicilere basit, kolay ve

anlaşılabilir bilginin sağlanması olarak ifade edilebilir (Delmas ve Grant, 2008, s.2).

Eko etiketlemenin yanı sıra diğer işletmelerle birlikte otel işletmelerine de verilen kalite standartları ve sistem

yönetimi belgeleri bu çalışma kapsamında ele alınmaktadır. Akredite olan kurum ve kuruluşlar tarafından

verilen ve amacı rekabet gücünü arttırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticareti kolaylaştırmak ve toplumun

yaşam düzeyini yükseltmek için standardizasyon sağlamak olan (www.tse.org.tr) bu belgeler şunlardır:
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 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

 ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi

 ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO (International Organization for Standardization), 1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon

çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan Uluslararası Standart

Organizasyonu’dur. Kalite Sistem Belgelendirme faaliyetleri Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve

Hollanda Akreditasyon Kurumu RvA tarafından akredite edilmiş olup, Türkiye’nin çağdaş kalite anlayışı

açısından geri kalmaması için bu tür standart sağlama faaliyetleri akredite edilen kurumlar tarafından

sağlanmaktadır (www.tse.org.tr).

Turizm sektörünün temel hammaddeleri ülkenin doğal, tarihi ve kültürel değerleridir (Ünlüönen, Tayfun ve

Kılıçlar, 2007, s.40). Dolayısıyla, turizm sektörü diğer sektörlerden daha fazla doğal ve sosyal-kültürel

kaynakların kullanılmasına dayanan bir sistemdir. Bu nedenle turizm sektörünün bu kaynakları girdi olarak

kullanması ve bir anlamda kıtlaştırması doğası gereği kaçınılmazdır (Akış, 1999, s.37). Kıt kaynakların

gelecek kuşakların da kullanabilmelerine olanak sağlayacak biçimde yönetimi ise sürdürülebilirlik kavramını

beraberinde getirmektedir. Turizmin devamlılığında önemli bir yeri olan sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi

amacıyla geliştirilen eko-etiket belgelendirme sistemi işletmelere rekabet avantajı sağlamasının yanı sıra

halkın, yerel yönetimlerin ve diğer ilgi gruplarının bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi yoluyla önemli bir

çevre politikası uygulama aracı olarak (Kından, 2006, s.91) çevresel sosyal sorumluluk noktasında önemli bir

yere sahiptir. Aynı şekilde belirli standartları sağlamak amacıyla uygulanmakta olan “Kalite Yönetimi Sistem

Belgelendirme” faaliyetleri de bu amaca hizmet eden kalite standardı uygulamaları olarak değerlendirilebilir.

Bu konuda otel işletmelerinin sahip olduğu sistem yönetimi ve eko-etiketleme belgelerinin konu edildiği

sınırlı sayıda çalışmaya rastlanılmakla birlikte (Sevim ve Ünlüönen, 2010; Türksoy ve Altıniğne, 2008;

Kından, 2006) otel işletmelerinin sahip olduğu eko-etiketleme ve kalite belgelerinin ortaya konularak

belirlenmesine yönelik yapılan bir çalışmaya henüz rastlanılamamıştır. Bu nedenle çalışmanın bu yönüyle

otel işletmelerinin sahip olduğu belgelerin ne olduğu ve niteliklerinin neler olduğunun açıklanması

konusunda alan yazınına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Eko-etiketleme, Standardizasyon ve Sürdürülebilir Turizm

Turizm, gelişme gösterdiği bölgelerde çevre üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler bırakmaktadır. Bu

nedenle, turizmin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek, çevrenin korunmasını ve

devamlılığını sağlamak amacı ile sürdürülebilir turizm kavramı ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir turizmin

temel amacı;

turizm olayını, çevreye, topluma, tarihsel, doğal ve kültürel varlıklara zarar vermeden, bölge ekonomisine ve

toplumsal yaşantıya sürekli katkıda bulunacak biçimde geliştirmektir (Karacan, 2002’den akt. Dinçer ve

Gedik, 2010, s.664-665).

Toplumsal yapı içerisinde karşılıklı etkileşimin artması ve işletmelerin toplumsal kaynakları kullandıklarının

bilincine daha fazla varmış olmaları işletmelerin topluma karşı ekonomik sorumluluklarının yanında sosyal

sorumluluklarının da artmasına yol açmıştır (Dinçer, 1998, s.155). İşletmelerin hangi sosyal sorumluluk

faaliyetleri üzerinde yoğunlaşacaklarının seçimi ise çeşitli faktörlerin etkisi altında şekillenmektedir. Bu

faktörler; doğal çevre faktörleri, siyasal faktörler, eğitim faktörleri gibi işletme dışı faktörler ve üretim,

pazarlama, insan kaynakları, finansal imkânlar gibi işletme içi faktörler olarak sıralanabilir (Lantos, 2001’den

akt. Ateşoğlu ve Türker, 2010, s.211).

Turizm işletmeleri sundukları mal ve hizmet sebebiyle, çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek,

beklenti içindeki tüketici kitlesini çekmek, çevreci otel imajını oluşturabilmek, maliyetlerini düşürebilmek ve

sürdürülebilirliğini sağlamak için çevreye duyarlı çalışmalar yapmaktadır (Dinçer ve Gedik, 2010, s.665). Bu

doğrultuda Dünya’da ve Türkiye’de çevresel sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında sürdürülebilir

turizmin teşvik edilmesi için çeşitli belgeler verilmektedir. Eko-etiketleme de bu amaçla ortaya çıkan ve hem

Türkiye’de hem de Dünya’da gittikçe yaygın hale gelmiş olan bir uygulamadır. Eko etiketleme uygulamaları,

aşırı yatırımların azaltılması ve çok düşük olan çevresel kalitenin arttırılması amacıyla kullanılabilmektedir

(Amacher, Koskela ve Ollikainen, 2004, s. 284). Eko etiketleme, karşılaştırıldığı diğer ürünlere göre çevreye
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daha az zararlı olduğu kabul edilen ürünlere verilen bir ödül niteliği taşımakta ve tüketicilerin sağlık ve

çevreye olan duyarlılığını arttırmak için zararlı olmayan ürünleri tercih etmelerini sağlamak amacı

taşınmaktadır (Alagöz, 2007, s.6).

Örneğin Avrupa’da “AB Çiçeği” (EU Flower) sertifikası 2003 yılından itibaren Avrupa Birliği ülkelerindeki

konaklama tesislerine verilmektedir. 1989 yılından itibaren İskandinav Bakanlar Konseyi tarafından verilen

“İskandinav Kuğusu” (Nordic Swan) belgesi sadece İskandinav ülkelerindeki konaklama işletmelerine

verilmektedir. Polonya tarafından verilen “Eko Otel” sertifikası ve Danimarka’da verilen “Yeşil Anahtar”

(Green Key) sertifikaları da bunlara örnektir (Bohdanowicz, Simanic ve Martinac, 2004, s.3). Sürdürülebilir

turizm ve turizmde çevreyi koruma kapsamında Dünya çapında yürütülen diğer eko-etiket çeşitleri şunlardır

(www.ecogreenhotel.com):

 Green Key Global

 Green Globe International

 Energy Star

 Gren Seal

 Green Seal, Audubon Green Leaf

 Leadership in Energy and Environmental Design - LEED

 EcoRooms & EcoSuites

 Green Tourism Business Scheme (GTBS)

 Sustainable Tourism Eco-Certification Program: STEP

 The Nordic Swan

 The European Union Eco-Label Award Scheme

 The Blue Angel

 The Japanese Eco-Mark

Türkiye’de ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından otellere Yeşil Yıldız, marinalara Çipa Simgesi, yatlara

Yunus Simgesi, plajlara Mavi Bayrak Belgesi verilmektedir. Bu belgelerin yanı sıra TÜROFED (Türkiye

Otelciler Federasyonu ) tarafından çevre dostu otellere verilen Beyaz Yıldız belgesi turizm sektöründe

kullanılan ve yaygın olarak bilinen eko-etiketleme uygulamaları arasındadır (www.kultur.gov.tr). Bu

çalışmanın şehir otellerine yönelik olmasından dolayı, şehir otellerini ilgilendiren ve ülkemizde uygulanan

eko-etiket belgelerine aşağıdaki çalışmalar örnek olarak gösterilebilir:

 Yeşil Yıldız: Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi,

turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, 1993 yılından

itibaren talep eden ve aranılan nitelikleri taşıyan konaklama tesislerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı

tarafından Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) verilmeye başlanmıştır. Çevrenin korunmasına

yönelik önlemlerin daha fazla önem kazanmasıyla birlikte çevreye duyarlı konaklama işletmeleri için

uygulanmakta olan sınıflandırma, güncelleştirilmiş ve geliştirilmiş olup “Turizm İşletmesi Belgeli

Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no’lu Tebliğ”

ekinde, 22.09.2008 tarih ve 27005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu proje

Turizmde Çevreye Duyarlılık Kampanyası (Yeşil Yıldız) olarak ilan edilmiştir (www.kultur.gov.tr)

Yeşil Yıldızı ancak ilgili tebliğde belirtilen koşulları sağlayan ve Bakanlıktan Turizm İşletmesi Belgesine

sahip konaklama tesisleri alabilir. Gerekli kriterleri sağladıktan sonra Bakanlıkça denetlenerek uygun

bulunan tesisler, her 2 yılda bir tekrar denetlenerek Yeşil Yıldız’ın devamı sağlanır.

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi unvanı almak için Turizm İşletmesi Belgesi’ne sahip olmak ve belirtilen

kriterleri yerine getirmek yeterlidir.
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Yeşil Yıldız Belgesine sahip olmanın sağladığı avantajlar şu şekilde ifade edilebilir (www.kultur.gov.tr):

 İşletme ölçeğinde maliyetler orta vadede azalır, su ve enerji tasarrufu sağlanır,

 İşgücünün en uygun kullanımı sağlanır,

 Çevreye zarar veren maddelerin tüketimi ve çevreye verdikleri zarar azalır,

 Geri dönüşümlü maddelerin kullanımı teşvik edilmiş olur,

 Tesisler ve çevre arasındaki uyum artar,

 Yatırımlar yapılmadan önce çevre duyarlı olarak planlama yapılır,

 Pazarlama aşamasında avantaj sağlar,

 Çevresel duyarlılık konusunda bilincin arttırılması sağlanır.

 Beyaz Yıldız: TÜROFED önderliğinde ve Johnson Diversey, Electrolux ve Grundfos’un

sponsorluğunda geliştirilen bu projede; daha temiz, sürdürülebilir bir çevreye katkı sağlamak için Ağustos

2008’de başlayan ve turizm işletmelerinde kullanılan suyun, elektriğin-enerjinin, kimyasalın ve katı atık

miktarının azaltılarak çevreye ve doğal kaynaklara olan olası zararın azaltılması, daha temiz ve yaşanılabilir

bir çevrenin sağlanması amaçlanmaktadır (www.turofed.org.tr., Dinçer ve Gedik, 2010, s.666).

 Yeşillenen Oteller-Greening Hotels: Turistik Otelciler Birliği (TUROB) tarafından 2009 yılında 5.

Dünya Su Forumu’nda başlatılan “Yeşil Oteller Projesi”, yine TUROB liderliğinde “Yeşillenen Oteller

Projesi” olarak 2010 yılında da devam etmektedir. Bu proje de bir sosyal sorumluluk projesi olup, otellerin

enerji yönetimi, su tasarrufu, iç hava kalitesi ve atık azalımı/geri dönüşümü gibi konuları kapsamaktadır

(Dinçer ve Gedik, 2010, s.666).

Literatür İncelemesi

Alan yazında otellere verilen eko-etiket ve sistem yönetimi belgelerini konu edinen farklı çalışmalar

bulunmakla birlikte, ilgili çalışmaların bu belgelerden bazılarını ele aldıkları ifade edilebilir:

Sevim ve Ünlüönen (2010) tarafından Antalya’daki 4 ve 5 yıldızlı oteller ile 1. ve 2. sınıf tatil köyleri

yöneticileri üzerine yapılan ve iklim değişikliklerinin turizme etkilerini konu edinen çalışmada “Yeşil Yıldız”

ve ”Beyaz Yıldız” uygulamalarına yer verilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, araştırmaya dâhil olan

konaklama işletmelerinin %57’sinin Yeşil Yıldız’a, %59’unun da Beyaz Yıldız’a sahip olmak için girişimde

bulundukları tespit edilmiştir.

Dinçer ve Gedik (2010) tarafından İstanbul’daki 5 yıldızlı 21 otel üzerine yapılan çalışmada 5 otelin çevreci

belgeye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu otellerden 8 tanesi ise çevreci belgelerden almak için başvuruda

bulunduklarını ya da bulunacaklarını ifade etmiştir. Ayrıca 21 otel, çevreci uygulamalarının en önemli

nedenini ise küresel ısınma ve iklim değişikliği ile sürdürülebilir çevre olarak ifade etmişlerdir.

Kuzey Amerika Otel Müşteri Memnuniyeti İndeksinde (2009), 2008 ve 2009 yılları için yapılan bir

araştırmada 66 binden fazla otel müşterisine yeşil otellerle ilgili farkındalıkları sorulmuştur. Haziran 2008’de

müşterilerin %57’si otellerin çabalarının farkında olduğunu belirtirken, Haziran 2009’da bu rakam %66’ya

çıkmıştır. Ayrıca yeşil programların farkındalığı müşteri tatmini açısından önemli bir etkiye sahiptir. Buna

göre yeşil programların farkında olan müşteriler yeşil programlardan habersiz olan müşterilere göre yeşil

otellerden daha fazla memnun kalmaktadırlar.

Gök (2009) tarafından Türkiye’de faaliyet gösteren 146 adet 4 ve 5 yıldızlı otellere yönelik ISO 22000 gıda

güvenliği belgesinin konu edildiği çalışmada ise 146 otelin 71’i yani %49’unun ISO 22000 belgesine sahip

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada ISO 22000 belgesine sahip olmanın rekabet üstünlüğü ve müşteri

memnuniyetinin sağlanmasında etkili olduğu sonucu ortaya konmuştur.

Türksoy ve Altıniğne (2008) tarafından turizm belgeli 22 konaklama işletmesinde gıda güvenliğine yönelik

yapılan çalışmada da, araştırmaya dâhil olan konaklama işletmelerinden sadece 1 tanesinin ISO 22000

belgesine sahip olduğu görülmüş, 13 işletmede de gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik yazılı

prosedürlerin uygulandığı tespit edilmiştir.

Kından (2006) tarafından mavi bayraklı plajlarda yer alan oteller üzerine yapılan çalışmada ise mavi bayrağın

kıyı turizminde bir pazarlama unsuru olabilirliği ele alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, araştırma

kapsamındaki otellerin çoğunluğunda mavi bayrağın rekabet gücünü arttırdığı ifade edilmiştir. Otellerin

yarısında ise mavi bayrak alındıktan sonra müşterilerin ilgili otellere yönelik ilgilerinin arttığı belirtilmiştir.
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Ayrıca otellerin %83’ünün mavi bayrağı sürdürülebilir turizmin bir göstergesi olarak algıladıkları da ortaya

konulmuştur.

Magd ve Curry (2003), Mısır’da 38 işletmenin genel müdürlerine uygulanan bir çalışmada, kuruluşların ISO

9001 belgesini almak için yüksek düzeyde istekli oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca çalışmada kuruluşların bu

belgelere sahip olmak istemelerinin temel nedenleri ise 5 üzerinden 4.68 ortalama ile kalite sisteminin

etkinliğini arttırmak, 4.62 ortalama ile özellikle yabancı rakiplerle rekabette avantaj elde etmek olarak

belirlenmiştir. Ancak 2.23 ortalama ile maliyet avantajı sağlamak ve 2.05 ortalama ile personel ilişkilerini

iyileştirmek ifadeleri nedenler arasında en düşük öneme sahiptir.

Yöntem

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı Ankara ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin, sistem yönetimi

belgeleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜROFED tarafından verilen eko-etiket belgelerinden

hangilerine sahip olduklarını ve bu belgelere sahip olma gerekçelerini belirlemeye yöneliktir. Bununla

birlikte otel işletmelerinin sahip oldukları bu belgeleri web sitelerinde bir tanıtım aracı olarak kullanıp

kullanmadıklarını ortaya koymak amacıyla da otel işletmelerinin web siteleri içerik analizi yoluyla

değerlendirilmiş ve buna yönelik bir durum tespiti yapılmıştır.

Çünkü bir işletmeyi, hedef ve potansiyel pazara internet ortamında tanıtan tek araç o işletmenin sahip olduğu

web sitesi olmakla birlikte, internet hem işletmelere hem de tüketicilere sanal dünyada önemli avantajlar

sunmaktadır. Tüketiciler internet vasıtasıyla istedikleri ürün hakkında araştırma yaparak ürüne daha uygun

fiyatta ve daha kolay ulaşırken; işletmeler de oluşturdukları web siteleri aracılığıyla reklam, satış, insan

kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler ve tanıtım gibi birçok konuda avantaj elde edebilmektedir (Çiçek,

Demirel ve Onat, 2010, s.187). Bu nedenle web sitelerinin önemli bir iletişim ve pazarlama işlevi olduğu göz

önüne alındığında, otel işletmelerinin sahip oldukları bu belgeleri tanıtım faaliyeti konusunda bir araç olarak

görüp görmediklerini belirleyebilmek amacıyla otel işletmelerinin internet siteleri içerik analizi yoluyla

değerlendirilmiştir.

Alan yazın incelendiğinde konuyla ilgili yapılan çalışmalarda bahsi geçen eko-etiket ve sistem yönetimi

belgelerinin tümüyle ele alınmadığı görülmektedir. Ayrıca otellerin bu belgeleri tanıtım ya da bilgi amaçlı

kullanıp kullanmadıklarını belirlemeye yönelik yapılan web tarama modelinde bir çalışmaya

rastlanılamamıştır. Bu amaçla çalışmada yanıtı aranan iki temel araştırma sorusu şu şekilde ifade edilebilir:

1. Ankara ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı oteller hangi eko-etiket ve sistem yönetimi belgelerine

sahiptir?

2. Otel işletmeleri bu belgelere ne amaçla sahip olmuşlardır?

3. Bu oteller sahip oldukları eko etiket ve sistem yönetimi belgelerine tanıtım amaçlı olarak web

sitelerinde yer veriyorlar mı?

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Ankara’da faaliyet göstermekte olan 4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri oluşturmaktadır. 30

Eylül 2011 tarihi itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü verilerine

göre Ankara’da faaliyet göstermekte olan 4 (35) ve 5 (13) yıldızlı 48 otel işletmesi bulunmaktadır. Örneklem

hesaplamada evrenin tamamına ulaşabilme imkânı bulunduğundan dolayı tam sayım yönteminden

yararlanılmıştır. Araştırma kapsamındaki otel işletmelerinin 35 tanesi çalışmaya katılmayı kabul etmiş ve

araştırmaya katılım oranı %73 olarak gerçekleşmiştir.

Mavi Bayrak Simgesi, Yunus Simgesi gibi eko-etiket belgelerinin sadece kıyı tesislerine özgü olan ve şehir

otellerini kapsamayan belgeler olduğu göz önüne alındığında, araştırma evreninin yalnızca Ankara ili ile

sınırlı olması ilgili belgelerin yalnızca şehir otelleri boyutunda ele alınmasına neden olmuştur.

Veri Toplama Yöntemi

Verilerin toplanmasında, veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmış ve belirlenen 48 otel işletmesi

yetkilileri ile birebir görüşmeler yapılarak hangi eko-etiket ve sistem yönetimi belgelerine sahip oldukları
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anket uygulamasıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Anket formunun oluşturulmasında Kından (2006)’ın Mavi

Bayrak uygulamasının turizm sektöründeki yerini belirlemeye yönelik yaptığı çalışmasında kullandığı “Mavi

Bayrak Anketi”nden bazı ifadeler örnek olarak kullanılmış ancak anket formundaki soruların nihai hali

araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Anket formunun geçerlilik çalışması kapsamında anlaşılabilirliğinin

test edilmesi amacıyla anket formu, kalite yönetimi ve turizm alanında çalışmaları olan uzman kişilere

dağıtılarak ön uygulaması yapılmıştır. Anket formu alınan geri bildirimler sonucunda uygulamaya hazır hale

getirilmiş ve Ekim (2011) ayı içerisinde otel işletmelerine uygulanmıştır.

Bunun yanı sıra ilgili otel işletmelerinin web siteleri ziyaret edilerek içerik analizi yoluyla incelenmiş ve

sahip olunan bu belgelerin, otel işletmelerinin internet sitelerinde yer alıp almadığı kontrol edilmiştir.

Verilerin Analizi

Araştırmada anket aracı ile elde edilen veriler oluşturulan veri tabanına aktarılmış ve verilere betimsel

istatistik yöntemlerinden olan frekans analizi uygulanmıştır. Frekans analizi sonucunda otel işletmelerinin

sahip oldukları sistem yönetimi ve eko-etiket belgelerine ilişkin elde edilen bilgiler frekans ve yüzde

dağılımları ile tablolaştırılmıştır. Elde edilen bulgulara ait bilgiler şu şekilde ortaya çıkmıştır:

Bulgular

Sistem Yönetim Belgelerine İlişkin Bulgular

Verilerin analiz edilmesinden sonra yüzde ve frekans dağılımları, sistem yönetimi ve eko-etiketleme

belgelerine ilişkin elde edilen bulgular olarak iki ayrı başlıkta ele alınmıştır. İlk olarak Sistem Yönetim

Belgeleri’ne ilişkin bulgular tablolaştırılmış ve bu tablolar üzerinden elde edilen bulgular yorumlanmıştır

(Tablo.1 – Tablo. 7):

Tablo 1. Araştırmaya Dâhil Otel İşletmelerinin Sahip Oldukları Yıldız Sayısına Göre Dağılımları

Yıldız Sayısı f %

Dört yıldız 24 68,6

Beş yıldız 11 31,4

Toplam 35 100

Tablo 1’de araştırmaya dâhil otel işletmelerinin sahip oldukları yıldız sayısına göre frekans ve yüzde

dağılımları yer almaktadır. Tablodan da anlaşıldığı üzere araştırmaya dâhil otel işletmelerinin çoğunluğunu

(%68,6) dört yıldızlı oteller oluşturmaktadır. Ancak katılım oranları göz önüne alındığında 5 yıldızlı otellerin

katılım oranı (%84,6), 4 yıldızlı otellerin katılım oranına göre (%68,5) çok daha fazladır.

Tablo 2. Sistem Yönetim Belgelerinin Otel İşletmelerinde Bulunma Durumlarına Göre Dağılımları

Sistem Yönetimi Belgeleri f %

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 17 35,5

ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi 14 29,2

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 8 16,7

ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 7 14,5

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 2 4,1

Toplam 48 100

Araştırmaya dâhil otel işletmelerinin hangi sistem yönetim belgesine sahip olduklarını belirlemeye yönelik

soruda, işletmelerin birden fazla seçeneği işaretlemeleri nedeniyle bu belgelerin otel işletmelerine göre

dağılımlarından önce hangi belgenin otellerde daha fazla bulundurulduğunu belirlemek amacıyla belgelerin

yüzde ve frekans dağılımları Tablo 2’de ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Buna göre, araştırmaya dâhil otel

işletmelerinin % 35,5’i ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini elinde bulundurmakta ve bu belge aynı

zamanda araştırmaya dâhil otel işletmeleri tarafından en fazla sahip olunan sistem yönetim belgesidir. ISO

22000 Gıda Güvenliği Sistemi belgesi ise 14 tane otel işletmesi tarafından bulundurulmakta ve bu sayı

araştırmaya dâhil otellerin % 29,2’sine denk gelmektedir. Araştırma kapsamına dâhil edilen diğer sistem

yönetim belgelerinin otellerde bulundurulma dağılımları ise sırasıyla ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti

 

451



12. ULUSAL TURİZM KONGRESİ 30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

Yönetim Sistemi (%16,7), ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi (%14,5) ve ISO

14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesidir (%4,1).

Tablo 3. Otellerde Bulunan Sistem Yönetim Belgelerinin Yıldız Sayısına Göre Dağılımları

4 Yıldız 5 Yıldız

Sistem Yönetimi Belgeleri f % f %

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 10 32,2 7 41,2

ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi 8 25,8 6 35,3

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 5 16,2 3 17,7

ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 6 19,4 1 5,8

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 2 6,4 - -

Toplam 31 100 17 100

Tablo 3’te sistem yönetim belgelerinin otel işletmelerinin yıldız sayılarına göre dağılımları yer almaktadır.

Daha önce Tablo 2’de yer aldığı üzere otel işletmelerinin sahip olduğu 48 sistem yönetim belgesinin 31

tanesi (%64,6) 4 yıldızlı otellerde, 17 tanesi de (%35,4) 5 yıldızlı otellerde bulunmaktadır.

Tablo 4. Araştırmaya Dâhil Otel İşletmelerinin Sistem Yönetim Belgelerine Sahip Olma Durumuna

Göre Dağılımları

Sistem Yönetimi Belgeleri f %

Sadece bir tane sistem yönetim belgesine sahip otel(Sadece ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi)(Sadece ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi)(Sadece ISO 10002Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi) 13

(9)(3)

(1)

37,2

İki tane sistem yönetim belgesine sahip otel(ISO 9001 ve ISO 22000)(ISO 22000 ve ISO 10002)(ISO 18001 ve ISO 10002) 5

(3)(1)

(1)

14,2

Üç tane sistem yönetim belgesine sahip otelISO 9001, ISO 18001 ve ISO 22000ISO 14001, ISO 22000 ve ISO 10002ISO 9001, ISO 22000 ve ISO 10002ISO 9001, ISO 18001 ve ISO 10002ISO 18001, ISO 22000 ve ISO 10002 7

(3)

(1)(1)

(1)

(1)

20

Dört tane sistem yönetim belgesine sahip otel 1 2,8

ISO 14001, ISO 18001, ISO 22000 ve ISO 10002 (1)

Herhangi bir sistem yönetim belgesine sahip olmayan otel 9 25,8

Toplam 35 100

Tablo 4’te araştırmaya dâhil otel işletmelerinin sistem yönetim belgelerine sahip olma durumlarına ilişkin

üzde ve frekans dağılımları görülmektedir. Sadece bir tane sistem yönetim belgesine sahip oteller çoğunluğu

oluşturmakta (%37,1) ve bunların içinde de ağırlığı dokuz otel ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi

oluşturmaktadır. İki tane sistem yönetim belgesine sahip otel işletmelerinin oranı ise %14,2 olarak tespit

edilmiş ve bunların arasında da ağırlığı hem ISO 9001 hem de ISO 22000 belgesine sahip üç otel

oluşturmaktadır. Üç tane sistem yönetim belgesine sahip otellerin oranı %20 iken bu oteller arasında da

ağırlığı hem ISO 9001 hem ISO 18001 ve hem de ISO 22000 belgesine sahip üç otel oluşturmaktadır. Dört

tane sistem yönetim belgesine sahip tek otelin oranı ise %2,8’dir. Geriye kalan %25,7’lik bölümü ise

herhangi bir sistem yönetim belgesine sahip olmayan dokuz otel oluşturmaktadır.
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Tablo 5. Araştırmaya Dâhil Otel İşletmelerinin Sistem Yönetim Belgelerine Sahip Olma Gerekçelerine

Göre Dağılımları

Sistem Yönetim Belgelerine Sahip Olma Gerekçesi f %

Prestij ve imaj unsuru olarak gördüğümüz için 20 35,7

Rekabet unsuru olarak gördüğümüz için 11 19,7

Satışları arttıracağını düşündüğümüz için 10 17,8

Seyahat acentaları/tur operatörleri tarafından sorulduğu için 8 14,3

Müşteriler tarafından sorulduğu için 6 10,8

Diğer (kendi müşterilerimize verdiğimiz değerden dolayı) 1 1,7

Toplam 56 100

Tablo 5’te araştırmaya dâhil otellerin sistem yönetim belgelerine sahip olma gerekçelerine ilişkin yüzde ve

frekans dağılımları yer almaktadır. İşletmeler bu soruda da birden fazla seçeneği işaretleyebildikleri için, bu

önermenin analizinde seçilen ifadeler ayrı ayrı değerlendirilmiş ve elde edilen toplam sayılar

tablolaştırılmıştır. Buna göre; otel işletmelerinin %35,7’si sistem yönetim belgelerini prestij ve
imaj

unsuru

olarak görmektedir. Öte yandan otellerin %19,7’si bu belgeleri rekabet unsuru olarak gördüğünü ifade etmiş,

%17,8’i ise satışları arttıracağını düşündüğü için bu belgeleri edinmiştir. Diğer oteller ise bu belgelere

sırasıyla seyahat acenteleri ve tur operatörleri tarafından ve müşteriler tarafından sorulduğu için gerek

duymuş ve yalnızca bir otel kendi müşterilerine verdiği değerden dolayı bu belgeleri alma ihtiyacı

duymuştur.

Tablo 6. Sistem Yönetim Belgelerinin Rezervasyon AşamasındaAranan Bir Özellik Olup Olmadığına

İlişkin Dağılımları

İstenme Durumu f %

Evet 8 22,9

Hayır 26 74,3

Toplam 34 97,2

Tablo 6’da sistem yönetim belgelerinin otel işletmelerine yapılan rezervasyon aşamasında aranan bir özellik

olup olmadığına yönelik frekans ve yüzde dağılımları verilmiştir. Araştırmaya dâhil olan otellerin %22,9’luk

kısmı sistem yönetim belgelerinin rezervasyon aşamasında aranan bir özellik olduğunu belirtirken, %74,3’lük

bölümü bu soruya hayır cevabını vermişlerdir.

Tablo 7. Hangi Sistem Yönetim Belgelerinin Rezervasyon Aşamasında Arandığına İlişkin Dağılımları

Aranan Belgeler f %

Sadece ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 4 50

Sadece ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi 3 37,5

ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 1 12,5

Toplam 8 100

Tablo 7’de sistem yönetim belgelerinin rezervasyon aşamasında aranan bir özellik olduğunu ifade eden sekiz

otel işletmesinin hangi belgelerin arandığına yönelik ifadelerine yer verilmiştir. Buna göre araştırmaya dâhil

otellerden % 50’si yani dört otel işletmesi sadece ISO 9001 belgesinin sorulduğunu, % 37,5’i yani üç otel

işletmesi sadece ISO 22000 belgesinin sorulduğunu ve %12,5’i yani bir otel işletmesi ise hem ISO 22000

hemde ISO 10002 belgelerinin otelde olup olmadığı konusunda kendilerine sorulduğunu ifade etmişlerdir.

Eko-etiketleme Belgelerine İlişkin Bulgular

Bu bölümde, eko-etiketleme belgelerine yönelik elde edilen bulgular, bulgulara ilişkin yüzde ve frekans

dağılımları ve yorumlar yer almaktadır (Tablo8- Tablo12):
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Tablo 8. Araştırmaya Dâhil Otel İşletmelerinin Sahip Oldukları Eko-etiket Belgelerine Göre

Dağılımları

Eko-etiket Belgeleri f %

Yeşil Yıldız 4 11,4

Beyaz Yıldız 1 2,8

İşletmenin sahip olduğu herhangi bir eko-etiket belgesi yok 30 85,8

Toplam 35 100

Tablo 8’de araştırmaya dâhil otellerin sahip oldukları eko-etiket belgelerine ilişkin yüzde ve frekans

dağılımları verilmiştir. Araştırmaya dâhil otel işletmelerinin büyük çoğunluğu (%85,5) herhangi bir eko

etiket belgesine sahip değilken, dört otel işletmesi (%11,4) yeşil yıldız belgesine sahip olduğunu sadece bir

otel işletmesi de beyaz yıldız belgesine sahip olduğunu belirtmiştir.

Tablo 9. Otellerde Bulunan Eko-etiket Belgelerinin Yıldız Sayısına Göre Dağılımları

4 Yıldız 5 Yıldız

Eko-etiket Belgeleri f % f %

Yeşil Yıldız 3 75 1 100

Beyaz Yıldız 1 25 - -

Toplam 4 100 1 100

Tablo 9’da eko-etiket belgelerinin otel işletmelerinin yıldız sayılarına göre dağılımları yer almaktadır. Daha

önce Tablo 8’de yer aldığı üzere otel işletmelerinin sahip olduğu 5 tane eko-etiket belgesinin 4 tanesi (%80)

4 yıldızlı otellerde, 1 tanesi de (%20) 5 yıldızlı otellerde bulunmaktadır.

Tablo 10. Araştırmaya Dâhil Otel İşletmelerinin Eko-etiket Belgelerine Sahip Olma Gerekçelerine

Göre Dağılımları

Eko-etiket belgelerine sahip olma gerekçesi f %

Prestij ve imaj unsuru olarak gördüğümüz için 4 30,8

Satışları arttıracağını düşündüğümüz için 4 30,8

Rekabet unsuru olarak gördüğümüz için 2 15,3

Seyahat acentaları/tur operatörleri tarafından sorulduğu için 2 15,3

Müşteriler tarafından sorulduğu için 1 7,8

Toplam 13 100

Tablo 10’da araştırmaya dâhil otel işletmelerinden eko-etiket belgelerine sahip olanların bu belgelere sahip

olma gerekçelerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Buna göre otellerin eko-etiket belgelerini tercih etme

dağılımları seçenekler toplamda değerlendirildiğinde %30,8’lik kısmı prestij ve imaj unsuru olarak

gördüğünü ve yine %30,8’lik kısmı da satışları arttıracağını düşündüğü için bu belgelere sahip olduğunu

belirtmiştir. Ayrıca, beyaz yıldıza sahip olan tek otel işletmesinin bu belgeye sahip olmasında satışları

arttıracağı düşüncesi etkili olmuştur. Rekabet unsuru, seyahat acenteleri ve tur operatörleri tarafından ve

müşteriler tarafından soruluyor olması eko-etiket belgelerine sahip olmanın diğer gerekçeleri olarak ortaya

çıkmıştır.

Tablo 11. Eko-etiket Belgelerinin Rezervasyon Aşamasında Aranan Bir Özellik Olup Olmadığına

İlişkin Dağılımları

Aranma Durumu f %

Evet 4 14,8

Hayır 23 85,2

Toplam 27 100

Tablo 11’de eko-etiket belgelerinin rezervasyon aşamasında aranan bir özellik olup olmadığına dair veriler

yer almaktadır. Araştırmaya dâhil otellerin %77,1’i bu konuda görüşlerini bildirmiştir. Buna göre, görüş

bildiren otel işletmelerinden dört tanesi (%14,8) bu belgelerin rezervasyon aşamasında sorulduğunu

belirtirken, yirmi üç otel işletmesi (%85,2) ise bu belgelerin rezervasyon aşamasında sorulmadığını ifade
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etmiştir. Diğer bir ifade ile otel işletmelerinin büyük çoğunluğu eko-etiket belgelerinin rezervasyon sırasında

aranan bir özellik olmadığını belirtmiştir. Araştırmaya dâhil olan sekiz otel işletmesi (% 22,8) ise bu konuda

herhangi bir görüş ifade etmemiştir.

Tablo 12. Hangi Eko-etiket Belgelerinin Rezervasyon Aşamasında Arandığına İlişkin Dağılımları

Eko-Etiket Belgeleri f %

Yeşil Yıldız 3 75

Beyaz Yıldız 1 25

Toplam 4 100

Tablo 12’de araştırmaya dâhil otel işletmelerinden eko-etiket belgelerinin aranan bir özellik olduğunu ifade

eden 4 otel işletmesinin hangi belgelerin daha çok arandığına ilişkin ifadelerinin frekans dağılımı verilmiştir.

3 otel işletmesi yeşil yıldız belgesinin daha çok aranan bir özellik olduğunu belirtirken 1 otel işletmesi ise

beyaz yıldız belgesinin daha çok arana bir özellik olduğunu belirtmiştir.

Elde edilen verilerin betimsel istatistikî yöntemler yardımıyla yorumlanmasının yanında, araştırmaya dâhil

olan otel işletmelerinin web siteleri de içerik analizi yardımıyla incelenmiştir. Araştırmaya dâhil otel

işletmelerinden eko-etiketleme belgesine sahip olan 4 otelin ve sistem yönetim belgelerinden herhangi

birisine sahip olan 26 otelin hiçbirisinin bu belgelere bilgi vermek ya da tanıtım amacıyla web sitelerinde yer

vermedikleri tespit edilmiştir.

Sonuç

Bu çalışma Ankara ilindeki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin sahip olduğu sistem yönetim belgeleri ile eko

etiket belgelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya dâhil olan 35 otel işletmesinin 26 tanesi en az

bir tane sistem yönetim belgesine sahipken, 9 otelde ise bu belgelerin hiçbirisi bulunmamaktadır. Eko-etiket

belgelerinin otellerde bulunma oranı ise sistem yönetim belgelerine göre daha düşük olarak tespit edilmiş ve

araştırmaya dâhil otel işletmelerinin %85,8’inin eko-etiket belgelerinden hiçbirisine sahip olmadığı ortaya

çıkmıştır. Bu belgelerin otellerin yıldız sayısına göre dağılımlarına bakıldığında, sistem yönetim belgelerinin

%64,6’sının, eko-etiket belgelerinin ise %80’inin 4 yıldızlı otellerde bulunduğu ortaya çıkmış ve 4 yıldızlı

otellerin sistem yönetim ve eko-etiket belgelerine sahip olma oranı 5 yıldızlı otellere kıyasla daha yüksek

olarak tespit edilmiştir. Otel işletmelerinin en fazla sahip olduğu (%35,5) sistem yönetim belgesi ise ISO

9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’dir. Bu belgenin en fazla sahip olunan standart belgesi olmasında,

Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standartları’nın 1987 yılında yayımlandığı

tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası standartlar haline gelmiş olmasının

(www.tse.org.tr) etkili olduğu düşünülmektedir. Ancak, araştırmaya dâhil olan 35 otel işletmesinden sadece 4

otelin yeşil yıldız ve 1 otelin de beyaz yıldız belgesine sahip oldukları göz önüne alındığında, bu eko-etiket

belgelerine olan ilginin azlığı dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, araştırmaya dâhil olan otel işletmeleri

tarafından en az sahip olunan sistem yönetimi belgesi ise (%4,1) ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

belgesidir. Bu belgenin kirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol altında tutmak amacıyla sisteme

müdahale etmeyi ve kaynakların etkin kullanımını amaçlayan özelliği göz önüne alındığında, sürdürülebilir

ve eko-turizm kapsamında otel işletmeleri tarafından belirli bir çevre standardının sağlanabilmesi için daha

fazla bulundurulması gerektiği düşünülmektedir.

Otel işletmelerinin sistem yönetimi belgelerini ağırlıklı olarak (%35,7) prestij ve imaj unsuru ve rekabet

unsuru (%19,7) olarak gördükleri için bu belgelere sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu bilgiden hareketle, bu

belgelere sahip olan işletmelerin rekabet avantajı sağlama ve olumlu imaj oluşturmada bu belgeleri araç

olarak gördükleri ifade edilebilir. Sistem yönetimi belgelerinin rekabet üstünlüğü sağlayacağı beklentisi diğer

çalışmaların bulgularıyla da (Magd ve Curry, 2003; Gök, 2009) örtüşmektedir. Benzer şekilde eko-etiket

belgelerine sahip olma gerekçelerine bakıldığında da yine prestij ve imaj unsurunun ön plana çıktığı

görülmektedir. Satışları arttıracağı düşüncesi de eko-etiket belgelerine sahip olmada ön plana çıkan diğer bir

gerekçe olarak ifade edilebilir.

Rezervasyon aşamasında müşteriler ya da acentaların bu sistem yönetimi belgelerini genel olarak

aramadıkları (%74,3), bu belgelerden birisinin var olup olmadığını merak edenlerin ise en çok sorguladığı

belgenin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuç daha önce de ifade

edildiği üzere, ISO 9001 belgesinin en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası standart belgesi

haline gelmiş olması ile paralellik göstermektedir.
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Ayrıca otel işletmelerinin sahip olduğu bu belgelerden herhangi birisini web sitelerinde tanıtım ve bilgi

amaçlı olarak kullanıp kullanmadıklarını belirlemek için web siteleri içerik analizi yoluyla incelenmiş ancak

sistem yönetimi ve eko-etiket belgelerine sahip olan işletmelerin web sitelerinde bu belgelerin varlığı ile ilgili

bir bilgiye yer vermedikleri ortaya çıkmıştır. Ancak özellikle Antalya bölgesinde yer alan ve adı geçen eko

etiket ve/veya sistem yönetimi belgelerine sahip olan işletmelerin sahip oldukları bu belgelerle ilgili bilgi ve

haber dokümanlarına web sitelerinde yer verdikleri gözlenmiştir.

Konu ile ilgili bundan sonraki çalışmalarda araştırma evreninin kıyı otellerini de kapsayacak şekilde

genişletilmesinin, elde edilecek araştırma bulgularına şehir otellerinin sahip olduğu eko-etiket belgelerinin

yanı sıra kıyı otellerinin sahip olduğu eko-etiket belgelerinin belirlenmesi yönünden zenginlik katacağı

önerilebilir.

Kaynakça

Akış, S. (1999). Sürdürülebilir Turizm ve Türkiye. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 10 (1), 36-46.

Alagöz, S. B. (2007). Yeşil Pazarlama ve Eko Etiketleme. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,

11, 1-11.

Amacher, G.S., Koskela, E. ve Ollikainen, M. (2004). Environmental quality competition and eco-labeling.

Journal of Environmental Economics and Management. 47, 284-306.

Ateşoğlu,
İ.

ve Türker, A. (2010). Konaklama İşletmelerinin Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Yaklaşımı:

Muğla İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (3), 207

226.

Bohdanowicz, P., Simanic, B. ve Martinac, I. (2004). “Sustainable Hotels – Eco-Certifıcation According To

Eu Flower, Nordic Swan And The Polish Hotel Association”, Regional Central and Eastern European

Conference on Sustainable Building (SB04), October 27-29, 2004, Warszawa, Poland.

Çiçek, H., Demirel, M. ve Onat, K. (2010). İşletmelerin web sitelerinin değerlendirilmesine ilişkin bir

araştırma: Burdur ili örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15

(2), 187-206.

Delmas, M. A. ve Grant, L. E. (2008). Eco-labeling strategies: The eco-premium puzzle in the wine industry.

Institute for Social, Behavioral and Economic Research, ISBER publications.

http://escholarship.org/uc/isber_publications adresinden 13.08.2011 tarihinde alıntı yapılmıştır.

Dinçer, Ö.(1998). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 5. Baskı, İstanbul: Beta.

Dinçer, M. Z. ve Gedik, S.(2010). Sürdürülebilir Turizm Yaklaşımı İçinde İstanbul’daki 5 Yıldızlı Çok

Uluslu Konaklama İşletmelerinin Çevre Duyarlılığının Değerlendirilmesi, 11. Ulusal Turizm Kongresi, 2-5

Aralık 2010, Kuşadası, 664-683.

Gök, T. (2009). Stratejik Rekabet Üstünlüğü Açısından Konaklama İşletmelerinde ISO 22000 Gıda

Güvenliği Yönetim Sisteminin İş Süreçlerine Etkileri: Teori ve Otel İşletmelerinde Uygulamalı Bir

Araştırma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi).Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Kından, A.(2006). Bir Eko-Etiket Olarak Mavi Bayrak’ın Türkiye Kıyı Turizminde Bir Pazarlama Unsuru

Olabilirliğinin Araştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Ankara.

Magd, H. ve Curry, A. (2003). An empirical analysis of management attitudes towards ISO 9001:2000 in

Egypt, The TQM Magazine 15 (6), 381-390.

Mucuk, İ.(2004). Pazarlama İlkeleri, 14. Baskı, İstanbul: Türkmen.

Sevim, B. ve Ünlüönen, K. (2010). İklim Değişikliğinin Turizme Etkileri: Konaklama işletmelerinde bir

uygulama. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28(1), 43-66.

 

456



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

Türksoy, A. ve Altıniğne, N. (2008) Konaklama İşletmelerinde Gıda Güvenliği ve Çeşme İlçesinde Yer Alan

Turizm Belgeli Konaklama Tesislerinde Gıda Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Ege Akademik

Bakış8(2), 605–629

Ünlüönen, K., Tayfun, A. ve Kılıçlar, A. (2007). Turizm Ekonomisi. Ankara: Nobel.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-77638/cevreye-duyarlilik

kampanyasi-hakkinda-genel-bilgi.html Alıntı Tarihi: 07.08.2011

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı: www.ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-282187/h/klavuz.pdf

Alıntı Tarihi: 22.10.2011

The 2009 North America Hotel Guest Satisfaction Index:

http://businesscenter.jdpower.com/news/pressrelease.aspx?ID=2009133 Alıntı Tarihi 21.10.2011

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED): http://www.turofed.org.tr Alıntı Tarihi: 10.08.2011

Türk Standartları Enstitüsü (TSE): http://www.tse.org.tr/Turkish/tse/idari.asp Alıntı Tarihi: 11.08.2011

Dünya’da uygulanmakta olan eko-etiket uygulamaları örnekleri için kaynak internet siteler:

www.ecorooms.com

www.energystar.gov

www.green-business.co.uk

www.greenglobecertification.com

www.greenkeyglobal.com

www.greenleaf.auduboninternational.org

www.greenseal.org

www.sustainabletravelinternational.org

www.usgbc.org.

 

457



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM SÜRECİNDE BİRLİKLER,

BELGELER VE KRİTERLERİ:

İBER OTEL SARIGERME PARK ÖRNEĞİ

Nur KULAKOĞLU

Muğla Üniversitesi,

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

S. Emre DİLEK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü
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Özet

Son yıllarda giderek artan çevresel sorunlar, toplumların gerekli önlemleri alma konusunda hızlı ve akılcı

davranmaları gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede sürdürülebilirlik, hem doğru olanı yapma

konusunda sistemli bir yaklaşımdır hem de doğru olanı yapmayla ekonomik başarının uzlaşmaz olmadığı

yönündeki radikal fikri kapsamaktadır (Grant, 2008, s. 64).

Bu noktadan hareketle yapılan çalışmada, turizm endüstrisi içerisinde yer alan birliklerin turizm işletmelerine

sürdürülebilirlik noktasında nasıl bir yol haritası çizdikleri üzerinde durulmuştur. Bütün turizm aktörlerinin

çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla oluşturulan ‘Sürdürülebilir Turizm Kriterleri’, bu yol

haritasının çıkış noktasını oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle, bu kriterler ışığında sahip olunan çevre

kalite belgeleri ve standartları derlenmiştir.

Çevre yönetim sistemlerini kurmuş ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı sertifikasını da alarak

Türkiye’nin ilk çevre kalite belgesine sahip oteli İber Otel Sarıgerme Park’ın bu sistemden özellikle çevre

koruma, sürdürülebilir kalkınma ve rekabete ilişkin faydalar elde edip etmediği bilgisine ulaşmak ve sektöre

bu anlamda katkıda bulunmak araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çevre, Sürdürülebilir Turizm, Sorumlu Turizm, Çevre Kalite Belgesi, Iber Otel

Giriş

Dünyada son yıllarda giderek artan çevresel felaketler tüm insanlığı tehdit etmektedir. Bu tehdit özellikle

küresel iklim krizi ile en son noktaya ulaşmıştır. Bu noktada yapılması gereken tek şey küresel çapta bir

dönüşümün gerçekleştirilebilmesidir. Bu dönüşüm başta hükümetlerin olmak üzere, tüm sektörlerde yer alan

işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, tüketicilerin sorumluluğunda ve desteğinde gerçekleşebilir.

Dolayısıyla yapılması gereken kapitalist sistem içerisindeki her dinamiğin makul bir üretim ve tüketim

anlayışını benimsemesi olarak özetlenebilir. Bu anlayış ise literatürde ‘sürdürülebilirlik ilkesi’ olarak ifade

edilmektedir.

Sürdürülebilirlik ilkesinden hareketle, sistemsel olarak bir çevresel dönüşüm gerçekleştirilebilir ya da başka

bir deyişle doğanın yalnızca bir meta olarak görülmesinden kaynaklı sıkıntıların ortadan kaldırılması

konusunda adımlar atılabilir. Eğer insanoğlu kendini doğanın bir parçası olarak görürse, işte o zaman söz

dönüşüm daha kolay gerçekleşebilir. Burada önemli olan nokta doğayla kurduğumuz ilişki ve onu ne ölçüde

içselleştirebildiğimizdir.

Bu çalışmada da sürdürülebilirliğin turizmde nasıl karşılık bulduğu, bu konuda ne tür adımların

atıldığı/atılacağı üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda dünyada ve Türkiye’de, sürdürülebilir turizm

kapsamında belirlenen kriterlerin neler olduğu, bu kriterlere yönelik işletmelere verilen çevre sertifikalarının

kimler tarafından verildiği incelenmiştir. Söz konusu incelemenin pratikte nasıl uygulandığını görmek
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amacıyla da Türkiye’nin ilk ISO 14001 çevre belgesine sahip oteli Iber Otel Sarıgerme Park örnek olay

olarak seçilmiştir.

Yöntem

Çalışmada, teorik bir arka plan oluşturularak sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk kavramları çerçevesinde

dünyadaki turizm birlikleri, verilen çevre kalite belgeleri ve kriterleri incelenmiştir. Bu kapsamda, Yeşil

Oteller Birliği, Amerikan Seyahat Acentaları Birliği (ASTA), Yeşil Restoranlar Birliği web sayfaları analiz

edilmiştir. Bunun yanı sıra Sürdürülebilir Turizm Kriterleri temelinde Yeşil Küre Sertifikası (Green Globe),

ISO 14001 ve Yeşil Yıldız sertifikaları ve standartları incelenmiştir. Bu bağlamda da, Türkiye’nin ilk çevre

kalite belgesine sahip oteli İber Otel Sarıgerme Park örnek olay olarak seçilmiştir. Bununla ilgili olarak Iber

Otel Sarıgerme Park Çevre Müdürü Sayın Erol Çalık ile otelin yapmış olduğu çevresel uygulamalara ilişkin

mülakat gerçekleştirilmiştir.

Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan derinlemesine görüşme yönteminin kullanıldığı bu çalışmada,

sorular anket formatında ve açık uçlu olarak hazırlanmıştır. Görüşme formunun ilk bölümünde otele ait genel

bilgiler, ikinci bölümde odalarda, genel kullanım alanlarında enerji, su ve atık yönetimine dair sorular,

üçüncü bölümde yapılan uygulamaların mevcut pazarda sürdürülebilir bir rekabet avantajı yaratıp

yaratmadığına ilişkin sorular ve son bölümde de Türkiye’de sürdürülebilir turizmi yaymak ve kalıcı kılmak

adına neler yapılması gerektiğine ilişkin sorular yer almaktadır.

Çevrenin Korunması ve Sürdürülebilirlik

Doğa ve insan emeğinin ürünü olarak günümüz modern dünyasında insanlığın ortak mirası olarak kabul

edilen doğal varlıkların korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için ciddi çalışmalar yapılmakla birlikte

bunun henüz yeterli düzeyde olmadığı da bilinen bir gerçektir (Kaya ve Kozak, 2008, s.358). Son yıllarda

giderek artan çevresel sorunlar (küresel iklim değişikliği, savaşların açtığı yıkımlar, birçok hayvan türünün

yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalması vb.), toplumların gerekli önlemleri alma konusunda hızlı ve akılcı

davranmaları gerekliliğini ortaya koymaktadır. Diğer bir deyişle bu gereklilik, insanoğlunun dünyanın

sürdürülebilirliği adına atması gereken adımların belirlenmesi anlamına da gelmektedir. Öyle ki şu an var

olan kapitalist sistemin sürekli artan büyüme ve kar hırsı, kaynakların hiç tükenmeyecekmişçesine yok

edilmesine ve doğanın sürekli göz ardı edilmesine neden olmaktadır. İşte bu noktada sürdürülebilirlik, hem

doğru olanı yapma konusunda sistemli bir yaklaşımdır hem de doğru olanı yapmayla ekonomik başarının

uzlaşmaz olmadığı yönündeki radikal fikri kapsamaktadır (Grant, 2008, s.64). Grant’in yapmış olduğu

sürdürülebilirlik yorumu, asıl olarak makul bir üretim ve tüketim anlayışını benimsemek olarak özetlenebilir.

Yoğun üretim faaliyetlerinin, gereğinden fazla kaynak tüketiminin, teknolojinin ilerlemesinin, nüfus artışının,

işletmelerin, tüketicilerin, devletlerin daha doğrusu kapitalist sistem içerisinde yer alan her dinamiğin çevreyi

amaçlara yönelik hizmet eden bir araç olarak görme anlayışı, dünyanın bu noktaya gelmesinde önemli rol

oynamaktadır. Dünyanın bu noktaya gelmesinde, saydığımız tüm bu unsurlar aynı zamanda sürdürülebilir

kalkınma çalışmalarının temelini oluşturmaktadır (Kahraman ve Türkay, 2004, s.70). Bu bağlamda,

sürdürülebilirliğin ana unsurunun çevrenin korunması ve çevrenin işletmeler, hükümetler, yerel yönetimler

ve hatta tüketiciler boyutunda yapılan planlama süreçlerine dahil edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Önemli olan doğru soruların sorulması ve sürdürülebilirliği hayatımızın hangi noktasında

konumlandırdığımızdır. Nitekim, ‘sürdürülebilirlik felsefesinin’ (Kahraman, 1994, s.74) ne olduğu

konusunda genel bir görüş birliği oluşmasına rağmen, çevresel duyarlılık konusunda tam anlamıyla bir fikir

birliğinden söz edemediğimiz ifade edilmektedir. Hunter (1997, s.852), bu durumu tablo-1’deki ‘çok zayıf’

tan, ‘çok güçlü’ ye doğru yapmış olduğu çevresel duyarlılık derecelendirmesi ile açıklamaktadır.

 

459



12. ULUSALTURİZM KONGRESİ
30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

Tablo1: Sürdürülebilirlik anlayışları

Sürdürülebilirlik Durumu Özellikler

Çok zayıf Büyüme odaklı ve kaynakları yok edici

Zayıf Planlı büyüme ve olumsuz çevresel etkilerin büyümeden ayrı tutulması

Güçlü
Büyüme olmaksızın eko-sistemin temel değer olarak ele alınması,

kaynakların korunması

Çok güçlü Gaianizm* felsefesinin benimsenmesi

Kaynak: Hunter C.(1997), ‘Sustainable Tourism as an adaptive Paradigm’, Annals of Tourism Research,

vol:24, no.4, s.853

(*Gaianizm: Ana doğa’nın kutsallığı etrafında şekillenen, yeryüzünü zayıflatmaya ve kaynak-yoğun yaşam

tarzlarına kesinlikle karşı olan, hiçbir sistemin eko-sistemden daha üstün olduğuna inanılmayan bir felsefi

inanış.)

Bu tablodan da anlaşılacağı üzere, çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için sürdürülebilirliği

esas alan uygulamalara yönelmek gerekmektedir. Ancak sürdürülebilirlik ilkesini benimserken, yapmış

olduğumuz faaliyetlere paralel olarak çevreye bakış açımızın hangi noktada olduğunu belirlememiz,

sürdürülebilirliğin uygulanabilmesi açısından önem arz etmektedir.

Çevre ve Sosyal Sorumluluk

Çevrenin, birçok unsurdan oluşan ve bu unsurların birbiriyle etkileşim halinde olduğu, sosyal bir sistem

olduğunu düşündüğümüzde, bu sistem içerisinde sosyal sorumlulukların önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Sosyal sorumluluk genellikle kurumlara atfedilen bir kavramdır. Kurumlar, sosyal sorumluluk faaliyetleri ile

daha iyi bir toplum ve daha temiz bir çevre yaratmaya katkıda bulunma amacındadır ki kurumsal sosyal

sorumluluk (KSS) kavramı da bu şekilde ifade edilmektedir (Randrianasolo, 2007). Kurumlar yapmış

oldukları sosyal sorumluluk faaliyetleri ile olumlu tepkiler almakta ve bu sayede tüm paydaşlarını harekete

geçirmektedir (Morsinga ve Schultz, 2006, s.323). Örneğin Turkcell’in yapmış olduğu ‘kardelen’

kampanyası Türkiye’nin her kesiminde olumlu tepkiler almış ve toplumun gelişmesine yönelik önemli bir

adım olarak yorumlanmıştı. Yine Lufthansa Grup, kurumsal politikasının temel amaçlarını çevresel koruma

ve sürdürülebilir gelişme olarak ifade etmektedir. Grubun sosyal öncelikleri arasında ekolojik dengenin

korunması ilk sırada yer almaktadır (www.konzern.lufthansa.com/en, Environmental Program).

Sosyal sorumluluğun en önemli yanlarından birisi de sosyal yapı içerisindeki aksaklıklara dikkati

çekebilmesidir. Örneğin Marriot Otelleri doğal afetlerde zarar gören ülkelerde 300’ün üzerinde konut inşası

gerçekleştirmiş; böylelikle hem tüketicilerinin hem de diğer paydaşlarının dikkatini bu konuya çekmiştir.

Şirket bunun yanı sıra, 2006 yılında Kızıl Haç’a bir milyon Dolar’a yakın bir yardımda bulunmuştur

(www.marriott.com/socialresponsibility). Yapılan bu faaliyetler Marriot Otellerinin var olan sistem

içerisindeki sorunlara yönelik yapmış olduğu olumlu faaliyetler olmakla birlikte, bu faaliyetler şirketin sosyal

sorumluluğunu tam anlamıyla yerine getirdiği anlamına gelmemelidir. Bunun yanı sıra doğal çevre, kültürel

çevre, otellerindeki çalışma koşulları, iş sağlığı gibi alanlarda da aynı duyarlılığı ve sorumluluğu göstermesi,

Marriot Otelleri’nin sosyal sorumluluk adına yapması gereken diğer faaliyetler olarak söylenebilir.

Sonuç olarak, sosyal sorumluluk faaliyetleri hem toplumsal hem de doğal çevre ile ilgili pek çok alanda

yapılmaktadır. Burada önemli olan nokta, gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin kamuoyu

tarafından da desteklenmesi ve kabul görmesidir. Toplumun da bu tür çalışmalara entegre olarak, hem

çevresel sorunların giderilmesi, hem de toplumsal sıkıntıların azaltılabilmesi anlamında üzerine düşen

sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir.

Sürdürülebilir Turizm Sürecinde Birlikler, Belgeler ve Kriterleri

Küresel Sürdürülebilir Turizm Kriterleri

Sürdürülebilir turizm pek çok uygulama ile gelişmektedir; Tüketici talebi, turizm endüstrisi tedarikçilerinin

yeşil pazarlama programları ve hükümetlerin yeşil programlara yönelik teşvikleri, bu gelişime örnek olarak

gösterilebilir. Ancak gerçek anlamda sürdürülebilir turizm ne demektir? Yani tüketicinin uygulanan yeşil
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programlara olan güveni, yapılan uygulamaların pazarlamaya etkileri ve yanlış uygulamalar nasıl ölçülebilir

ya da gerçek anlamda nasıl değerlendirilebilir soruları sürdürülebilir turizmin inşası açısından son derece

kritiktir. İşte bu noktada ‘Küresel Sürdürülebilir Turizm Kriterleri’ bu anlam karmaşıklığına bir son vermekte

ve sürdürülebilir turizmin herkes tarafından anlaşılmasına olanak sağlamaktadır.

Söz konusu kriterler, 2007 yılında 27 organizasyonun bir araya gelmesi ile bir araya getirilmiş ve

geliştirilmiştir. 2007’den beri, ‘Küresel Sürdürülebilir Turizm Kriterleri’ ortaklığı çerçevesinde, yaklaşık

olarak 100 bin turizm iştirakçisi gruba dahil olmuştur. Bunun yanı sıra 60’dan fazla turizm sertifikasyon

programı ve 4500’den fazla kriter incelenmiştir. Oluşturulan kriterler ile amaçlananlar ise şu şekildedir:

 Oluşturulan kriterlerin işletmeler açısından bir rehber görevi görmesi ve sürdürülebilirliğin

arttırılması,

 Seyahat acentalarının ve tur operatörlerinin sürdürülebilir turizm sertifikasyon programlarına

dahil olmalarını ve tedarikçilerini de bu doğrultuda seçmelerini sağlamak,

 Medyanın sürdürülebilir turizm konusunda bilgilenmesi sağlamak ve onlarla ortak bir paydada

hareket etmek,

 Turizm endüstrisindeki sertifikasyon programları kriterleri için genel bir zemin hazırlamak,

 Hükümetler, özel sektör ve STK’lar için ortak bir başlangıç noktası oluşturmak,

 Turizm meslek liseleri ve turizm eğitimi veren üniversiteler için, sürdürülebilir turizm

eğitimleri kapsamında bir rehber sunmak.

Oluşturulan Kriterler

 Etkin sürdürülebilirlik yönetimini sağlamak

 Yerel toplum için sosyal ve ekonomik faydaları arttırmak, negatif etkileri azaltmak

 Kültürel mirasa olan olumlu etkilerini arttırmak, olumsuz etkilerini azaltmak

 Çevre üzerinde oluşan olumlu etkileri arttırmak, negatif etkileri azaltmak

Oluşturulan bu kriterler aynı zamanda birçok çevre kalite belgesinin de nirengi noktası olma özelliğini

taşımaktadır. Söz konusu kriterlerin temelini oluşturduğu Yeşil Küre (Green Globe), ISO 14001, Eko-etiket

vb. birçok çevre kalite belgesi, işletmelerin hem sürdürülebilir turizmin inşasında önemli bir rol oynamalarını

hem de bu sürecin içerisinde var olarak sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmelerini sağlamaktadır.

Sürdürülebilir Turizm Kriterleri aynı zamanda pek çok ulusal ve uluslararası turizm birliklerinin hazırlamış

oldukları yeşil programlar içinde bir çıkış noktası olma özelliğini taşımaktadır.

Yeşil Oteller Birliği

Uluslararası anlamda çevre bilincini işletmelere kazandırmak amacıyla kurulan (1993) Yeşil Oteller Birliği,

amacını şöyle ifade etmektedir: ’ziyaret etmekten keyif duyduğumuz tüm destinasyonlardaki otellerin, su ve

enerji tasarrufu sağlanması, atık miktarının azaltılması ve bu destinasyonların korunmasıyla ilgili olarak

biraraya getirilmesi ve politikaların belirlenmesidir’ (http://greenhotels.com/index.php#a). Aslında Yeşil

Oteller Birliği’nin ifade etmiş olduğu bu amaçtan çıkarılabilecek diğer bir sonuçta; o destinasyonlara giden, o

otellerde kalan tüketicilerin de destinasyonların korunması, başka bir ifade ile o destinasyonlarda

sürdürülebilir turizmin (yeşil turizm) uygulanması ile ilgili önemli aktörler olduğudur.

Nitekim Yeşil Oteller Birliği başkanı Patricia Griffin, tüketicilerin yeşil turizm (sorumlu turizm) bağlamında

yeşil otelcilik sürecine nasıl dahil olabileceklerinin yol haritasını şu şekilde çizmektedir: ‘’gelecek kuşaklar

için çevremizi korumada sizin yardımınız gerekli. Örneğin, otellerde kalış süreciniz boyunca, otel yönetimine

çarşaflarınızın ve havlularınızın her gün değişmesi gerekmediğini söyleyebilirsiniz. Odadan ayrıldığınızda

televizyonu, ışıkları kapatmayı unutmayınız. Eğer küçük şampuan şişelerini kullanmıyorsanız onları odada

bırakın ve yanınızda getirdiğiniz şampuanları kullanınız’’. P. Griffin’in tavsiyeleri, tüketicilerin yeşil otelcilik

uygulamasının önemli bileşenlerinden biri olduğunu göstermektedir. (http://greenhotels.com/index.php#a).

Yeşil otelcilik anlayışı, işletmenin tek başına yapacağı bir uygulama olamayacağından, tüketicinin yeşil

seyahat konusunda da bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Bu nedenle Yeşil Oteller Birliği, tüketicilere yeşil

seyahatle ilgili olarak da bir dizi tavsiyede bulunmaktadır (Dilek vd:2010). Bu tavsiyeler asıl olarak,

turizmin, tüketiciler için bir boş zaman çılgınlığından çıkıp, bilinçli bir etkinlik haline gelmesi açısından son

derece önemlidir. Bu tavsiyeler aynı zamanda, post-modern tüketiciden (turist) yani yalnızca tüketmeye

odaklı bir anlayışa sahip tüketiciden, çevre odaklı yeşil tüketiciye (yeşil turist) doğru bir geçişin

gerçekleşebilmesi için atılacak adımları da ifade etmektedir.
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Amerikan Seyahat Acentaları Birliği ve Hazırlamış Oldukları Yeşil Program

Kısa adı ASTA (American Society of Travel Agents) olan Amerikan Seyahat Acentaları Birliği, dünyanın en

büyük seyahat acentaları birliğidir (www.asta.org). Bünyesinde seyahat acentaları ile tur, otel, kruvaziyer

turları satışı, araba kiralama vb. hizmetleri sağlayan pek çok kuruluşu barındırmaktadır. Özellikle seyahat

acentalarına ve seyahat endüstrisinde yer alan tüm enstürmanlara destek sağlayan, onlara liderlik eden önemli

bir birliktir.

ASTA, seyahat endüstrisindeki işletmelere yalnızca destek sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda onları her

türlü gelişmelerden, yeniliklerden haberdar eden, onlara bu konuda öncülük eden bir birliktir. Nitekim bu

bağlamda, ASTA seyahat acentaları için bir ‘yeşil program’ diğer bir deyişle ‘yeşil rehber’ hazırlamıştır.

Kırkbeş sayfa ve dokuz bölümden oluşan bu rehber acentaların sorumlu turizm (yeşil turizm) adına yapması

gerekenleri içermektedir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Turizm Konseyi (UNTSC) ’nin üyesi olan

ASTA, seyahat acentaları için hazırlamış olduğu bu yeşil programı, www.asta.org/green adresinden belirli bir

ücret karşılığında sunmaktadır. Program, UNTSC’nin hazırlamış olduğu ‘Yeşil Turizm Kriterleri’nden

esinlenerek oluşturulmuştur.

Yeşil Restoranlar Birliği

‘Yeşil Restoranlar Birliği’ (GRA), 1990 yılında çeşitli ulusal birlikler ve sektörün önde gelen kuruluşları

tarafından Amerika’da (San Diego) kurulmuştur. Misyonunu, ‘çevresel ve sürdürülebilir bir restoran sektörü

yaratmak’ olarak belirleyen birlik, kurulduğu günden itibaren, uygun ve maliyet verimliliği sağlayacak

araçlar ile bu sektöre, restoranların çevre üzerindeki zararlı etkilerini azaltma konusunda yardım

sağlamaktadır. Yaptığı çeşitli uygulamalar (çevresel konularda danışmanlık, sertifikalandırma vb.) ile

restoran sektöründe yeşil hareketin oluşumunu sağlayan ve bu konuda öncü olan Yeşil Restoranlar Birliği,

aşağıda belirtilen konular kapsamında hareket etmektedir:

 Restoran sektörünün çevre üzerinde yarattığı etki tam olarak nedir?

 Restoranların operasyonel faaliyetlerinde, çevresel konular hakkında daha fazla duyarlı

olmasını engelleyen nedenler nelerdir?

 Restoranların, kendilerine uygun ve maliyet verimliliği yaratacak doğru seçimleri

yapmalarında, ne tür araçlara ihtiyacı vardır?

 Bu tür araçların geliştirilmesi ve bunların restoranlarda kullanılmaya başlanması ile ilgili

gereksinimler nelerdir?

Birlik bu doğrultuda, işletmeler için bir çevre rehberi; bu rehberden hareketle de sertifika standartları

geliştirmiştir. Bu standartlar sayesinde de restoranlar ve orada çalışanlar için ödül ve verimlilik sistemi

kurarak, adeta bir değişim süreci yaratmayı başarmıştır.

Sertifika Standartları

Restoranlar, Yeşil Restoranlar Birliği’nin hazırlamış olduğu çevre rehberindeki her bir kategori için çeşitli

puanlar almakta ve puanlar ile ‘Yeşil Restoran’ sertifikası almaya hak kazanmaktadırlar. Bu kategoriler ise

aşağıdaki gibidir:

 Enerji

 Su

 Atık

 Kullanıp atılan ürünler

 Kimyasal ürünlerin kullanımını ve kirliliği azaltmak

 Sürdürülebilir Yiyecekler (Organik)

 Sürdürülebilir mobilyalar ve sürdürülebilir yapı malzemeleri

Restoranlar, bu kategoriler kapsamında aşağıda yer alan şartları da yerine getirmek zorundadırlar;

1. Toplamda 100 puan toplamak

2. Her kategori için belirlenen minimum puanı almak

3. Geri dönüşüm programını tam uygulamak (Her bir alan için)

4. Yapının yenilenmesinde polyester köpük (ısı geçirmeyen ve çeşitli alanlarda kullanılan hafif

bir plastik türü) kullanmak

5. Senelik eğitim programına katılmak

 

462



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

Restoranlar, Yeşil Restoran Birliği tarafından verilen bu sertifikaya 1 yıldız, 2 yıldız ve 3 yıldız şeklinde üç

farklı seviyede aday olabilmektedirler. Bununla ilgili olarak, restoranların hangi seviyede ve hangi

kategorilerde en az kaç puan alması gerektiği tablo-2’ de verilmiştir.

Tablo 2: Yeşil restoran sertifikalandırması ile ilgili puan tablosu

Genel Kategoriler 1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız

Enerji 10 10 10

Su 10 10 10

Atık 10 10 10

Kullanılıp atılan ürünler 10 10 10

Kimyasal ürünler ve kirliliği azaltma 10 10 10

Sürdürülebilir yiyecekler (Organik) 10 10 10

Sürdürülebilir mobilyalar ve yapı malzemelerinin kullanımı 0 0 0

Her bir genel kategori içerisinde yer alan uygulamalar (Ör: mutfakta,

tuvaletlerde, genel kullanım alanlarında vb) +40 +115 +240

Minimum Toplam Puan
100

puan

175

puan

300

puan

Kaynak: www.dinegreen.com (Yeşil Restoranlar Birliği web sitesi)

Yeşil Küre (Green Globe) Sertifikası

Green Globe, 1993 yılından beri, çeşitli sektörlerde yer alan işletmelere sürdürülebilirlik ile ilgili hizmetler

ve bu hizmetler sonucunda ‘Green Globe Sertifikası’ vermektedir. Hindistan, Latin Amerika, Avrupa, Afrika

gibi birçok bölgede çeşitli ortaklıklar vasıtasıyla hizmet vermekte olan kurumun merkezi ise Los

Angeles/California’da bulunmaktadır.

Green Globe sertifikası, müşterilerine en üst düzeyde uluslararası standartları sunmayı amaçlayan işletmeler

için son derece önemlidir. Sertifika, ISO 19011 kriterlerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır ve küresel

değişimlere paralel olarak sürekli geliştirilmektedir.

Sertifika süreci, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca ve Portekizce olmak üzere, beş farklı dil seçeneği

ile işletmelere sunulmaktadır. İşletmeler bu sertifikaya sahip olarak, faaliyette bulundukları pazarda önemli

bir rekabet avantajı sağlamaktadırlar.

Green Globe sertifikasyon kurumu, aynı zamanda uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi’nin de bir

üyesidir. Sürdürülebilir Turizm Konseyi, seyahat ve turizm endüstrisi için uluslararası standartlar

belirlemiştir. Belirlemiş olduğu bu standartları da ‘Küresel Sürdürülebilir Turizm Kriterleri’ olarak

kamuoyuna duyurmuştur. Green Globe standartları da, belirlenen bu kriterlerin hemen hepsini içermektedir.

Dolayısıyla turizm ve seyahat pazarında da işletmeler, bu sertifikaya sahip olarak rekabet üstünlüğü

sağlayabilirler. Bunun yanı sıra Green Globe, kendisinden sertifika alan oteller, tur operatörleri, havayolları

vb. turizm işletmeleri için halkla ilişkiler ve pazarlama faaliyetleri de yürütmektedir.

Green Globe Sertifika Standartları

Green Globe standartları, 337 farklı gösterge ve 41 adet özel sürdürülebilirlik kriterinin toplamından

oluşmaktadır. Standartlar, coğrafi ve yerel konuma, sertifikasyonun tipine göre değişiklik göstermektedir.

Green Globe Sertifika standartları, çeşitli uluslararası standartlar ve antlaşmalar ışığında oluşturulmuştur. Bu

standart ve antlaşmalar;

 Küresel Sürdürülebilir Turizm Kriterleri

 Sürdürülebilir Turizm Kriterleri için Küresel Ortaklıklar

 Amerika Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Kriterleri

 Gündem 21

 1992’de 182 ülke ve Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan Sürdürülebilir Kalkınma

Kriterleri

 ISO 9001/ 14001/19011 (Uluslar arası Standardizasyon Örgütü)’dir.
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Green Globe pek çok sektör için sertifikasyon standartları belirlemekte ve sertifika imkanı sunmaktadır.

Bunlar;

 Rekreasyon

 Kongre ve toplantı turizmi

 Cruise

 Golf turizmi

 Otel ve Resortler

 Restaurantlar

 Spa ve sağlık merkezleri

 Ulaşım (otobüs şirketleri, araba kiralama hizmeti veren işletmeler vb.)

 Seyahat endüstrisi (Tur operatörleri, seyahat acentaları vb.) şeklinde sıralanmaktadır.

Seyahat endüstrisinde Green Globe Sertifikası alan bazı işletmeler şunlardır:

 Marco Travel (www.marcotravel.com)

 New World Travel (www.newworldtravel.com)

 SITA World Tour (www.sitatours.com)

Yeşil Yıldız Sertifikası

Turizmle ilgili kurumların, sivil toplum kuruluşlarının (STK), turizm işletmelerinin ve tüketicilerin çevre

konusunda artan duyarlılığı, Türkiye’de de yeşil pazarlama kapsamında bazı uygulamaları beraberinde

getirmiştir. Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uygulamış olduğu yeşil yıldız sertifika sistemi buna

örnek olarak gösterilebilir.

Oluşturulan Kriterler ve Otellerin Puan Tablosu

Yeşil yıldız uygulaması kapsamında, uluslararası kriterler ve yaşanan gelişmeler dikkate alınarak bir

puanlama sistemi yapılmıştır. Hazırlanan bu kriterler genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir

(http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx):

a) İşletmelerin çevre politikası ve eylem planının olması.

b) Tesiste eylem planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması veya işletmede uygulamadan

sorumlu bir yetkili ile birlikte, bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması.

c) İşletme tarafından, çevre duyarlılığının arttırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının

oluşturulmasına yönelik olarak personele eğitim verilmesi.

d) Çevreye duyarlı atık su planının bulunması.

e) Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu

bakım ve onarımının periyodik olarak yaptırıldığına dair kayıtların tutulması.

f) İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji

tüketimi konusunda verileri toplaması ve izlemesi (Kapalı alan m² başına veya geceleme başına

enerji tüketimi, aylık, üç aylık ve yıllık raporların hazırlanması ve dosya halinde saklanması).

g) İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlenmesi ve verilerin

toplanması (Kapalı alan m² başına veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık

raporların hazırlanması ve dosya halinde saklanması).

h) Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim ve/veya ağırlık) izlenmesi ve verilerin toplanması

(Kapalı alan m² başına veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporların

hazırlanması ve dosya halinde saklanması).

i) Çevreye duyarlı olarak faaliyet gösteren tesiste, aşağıdaki evraklar güncelleştirilerek bir dosya

halinde tutulur;

 İşletmenin çevre politikası ve eylem planına uygun olarak yaptığı tüm faaliyetlere ilişkin

hazırlanan yıllık rapor,

 Bu formda ayrıntılı olarak belirtilen, kullanılan tesisat, teçhizat ve malzemelerin çevreye

duyarlı olduğuna, bakımlarının düzenli yapıldığına ve tesiste yapılan çevreye duyarlı

çalışmalara ilişkin üretici firmanın faturası, raporu, tanıtım broşürü, bakım yapan

firmanın faturası, raporu, ilgili kurum ve kuruluşların yazısı, mühendislik, mimarlık

raporu, ilgili meslek kuruluşunun raporu vb. evrak,

 Çalışan personelin çevreye duyarlılık konusunda eğitim programı, sertifikaları, personele

ve müşterilere dağıtılan ve ilan edilen doküman,

 Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla

yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin evrak.
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Tablo 3: Yeşil Yıldız Asgari Puan Tablosu

SINIFI ASGARİPUAN SINIFI ASGARİ PUAN

5 Yıldızlı tatil köyü 330 5 yıldızlı otel 250

5 yıldızlı otel 300 4 yıldızlı otel 200

4 yıldızlı tatil köyü 280 3 yıldızlı otel 170

1-2 yıldızlı otel,diğer
4 yıldızlı otel 230 konaklama tesisleri 140

3 yıldızlı otel 170

( Kültür ve Turizm Bakanlığı (http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx)

1-2 yıldızlı otel, diğerkonaklama tesisleri
140

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı

İşletmelerin çevreye dolaylı ya da doğrudan verdikleri zararların kontrollü bir şekilde azaltılması ve hatta

tamamen önlenmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilmektedir

(http://www.fqcert.com/iso14001_nedir.htm). Çevresel sorumluluğa sahip, planlı bir şekilde ve belirli

hedefler doğrultusunda çevresel çabalarını sürdüren ve düzeltici önlemlerle bir kontrol mekanizması

oluşturmak isteyen işletmeler çevre yönetim sistemlerini oluşturma ve belgelendirme yoluna gitmektedirler

(Nemli, 2001). İşletmeler Çevre Yönetim Sistemlerini oluştururken; çevre kirliliğinin, kaynak kullanımının

en aza indirilmesini, rekabet gücü ve verimliliğin artırılmasını ve daha temiz bir çevre, daha yaşanabilir bir

çalışma ortamının oluşturulmasını hedeflemektedirler (Lostar, 1996).

Çevrenin korunmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlayan çevre yönetim sistemleri giderek önem

kazanmaya başlayınca Uluslar arası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) tarafından ISO14000 Standartlar

Serisi geliştirilmiş ve dünyada en çok kabul gören çevre yönetim sistemi standardı olan ISO14001 Standardı

1996 yılında ilan edilmiştir. Böylece ISO14001 Standardı, ISO14000 serisinin denetlenen ve sertifika verilen

ilk ve tek standardı olmuştur (Nemli, 2001).

ISO 14001 hükümet dışı ve gönüllülük esasına dayalı bir organizasyon olmasına rağmen, küresel üretim ve

tüketim ilişkilerinin gelişmesinde, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamada

ve rekabette önemli bir rolü olması nedeniyle standartlara uyum işletmeler için fiilen bir zorunluluk olarak

görülmektedir (Yontar, 2008).

ISO 14001 Standardı, kuruluşların; politika ve amaçlarını tespit edebilmelerini mümkün kılmak amacıyla

mevzuatta koşulan şartlarla, önemli çevre etkilerini dikkate alarak, bir çevre yönetim sistemi için gerekli

şartların belirlenmesidir. ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı kuruluşların kontrol edebildikleri ve/veya

etkileyebildikleri çevre boyutlarını kapsamaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi;

 Bir çevre yönetim sistemi uygulayan, bu sistemi sürdüren ve geliştiren,

 Kendi çevre politikasına uymayı taahhüt eden,

 Bu riayeti başkalarına da gösterebilen,

 Çevre yönetim sistemini, kendi bünyesinin dışındaki bir kuruluşa tescil ettirmek ve bu konuda

sertifika almak isteyen,

 Kendi isteği ile bu standarda uyma konusunda kararlı olan ve bu hususu açıkça beyan eden

bütün kuruluşlara uygulanabilir.

ISO 9001 standardından yola çıkılarak yayımlanan ISO 14001, dünya pazarına kısa zamanda önemli bir

rekabet unsuru olarak yansımıştır. Türkiye’de de birçok sektörden kuruluş, bu standardın gereklerini

kendilerine yerine getirmekle kalmayıp, tedarikçilerine de bu yönde yaptırım uygulamaktadır. Aynı şekilde

Türkiye’de faaliyet gösteren uluslar arası kuruluşlarda da çevre yönetim sistemi uygulaması yaygındır.

Burada genellikle amaç, değişik ülkelere yayılmış olan birimlerin çevre uygulamalarını daha kolay kontrol

ederek merkezden belirlenmiş kriterlere ve yerel kanunlara uyulduğundan emin olmak ve firmanın çevreci

imajını korumaktır.
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ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, politika ve bağlılık, planlama, uygulama, ölçme ve

değerlendirme, yeniden değerlendirme olmak üzere beş boyuttan oluşmaktadır. ISO 14001 Standardı,

ulaşılması gereken sayısal parametreler belirleyen bir sertifika olmaktan ziyade performans ölçütlerini

belirleyen bir yönetim metodudur (Akatay ve Aslan, 2008, s.321).

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini Uygulamanın Yararları

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin işletmelerde geliştirilmesinin yaratacağı faydalar şu şekilde

sıralanabilir (http://www.fqcert.com/iso14001_yararlari.htm) :

 Ulusal ve/veya uluslar arası mevzuatlara uyumun artırılması,

 Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması,

 İşletme itibar ve Pazar payının artırılması,

 Çevresel performansın artırılması,

 Market stratejileri,

 Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması,

 Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması,

 Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması,

 İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması,

 ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul

edilirliğin sağlanması,

 İşletme faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu

sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılabilir,

 Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer,

 Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır,

 Gerek ulusal, gerekse uluslar arası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırılır,

 İşletme personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar,

 Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak, çalışanları motive eder,

 Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere ulaşabilme ve

onları kazanma şansı artar,

 Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır),

 Çevreye bırakılan atıklar azalır,

 Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır.

Araştırma Bulguları

İber Otel Sarıgerme Park, TUI Travel PLC grubunun 180 ülkede bulunan 297 otelinden biri olup, Muğla’nın

Ortaca beldesinde bulunmaktadır. 350 dönümlük arazi üzerinde kurulan, 794 yatak kapasitesine ve 250

personele sahip 4 yıldızlı İber Otel, çevre ile ilgili faaliyetlerine 1991 yılında başlamıştır. 1989 yılında

kurulan otelin çevresel uygulamaları 1991 yılında amatörce başlamış fakat 2000 yılı Eylül ayında ISO14001

Çevre Yönetim Standardı belgesinin alınması ile daha sistematik bir hale gelmiştir.

Otel yönetiminin 1992 yılında kurduğu Çevre Koruma Komitesi’nin yaptığı faaliyetler ile birlikte çevrenin

korunmasından sorumlu bir departman da (Çevre Müdürlüğü) oluşturulmuştur. Tüm personelin gönüllü

olarak görev yaptığı bu departmanın yönetim ve denetimi çevre müdürü Erol Çalık tarafından

yürütülmektedir. İber Otel’in odalarda ve genel kullanım alanlarında enerji, su ve atık yönetimine dair

uyguladığı çevresel faaliyetler Tablo 4’de verilmiştir.
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Tablo 4: İber Otel’in odalarda ve genel kullanım alanlarında enerji, su ve atık yönetimine dair

uyguladığı çevresel faaliyetler

Çevresel Uygulamalarına İlişkin Bulgular Evet Hayır

Kısmen

Otelimiz ile ilgili bilgilendirmeler odalardaki televizyonlardanyapılmaktadır. X

Çevresel uygulamaların sağladığı tasarruf ve neden olduğu maliyetler otel

bütçesinde belirtilir

X

Otelimiz çevresel konularla ilgili araştırmaları desteklemektedir. X

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yeşil yıldız sertifikası hakkında bilgiye

sahibiz

X

Çevre koruma ile ilgili toplantılara katılırız. X

Yeşil uygulamalarla ilgili görsel iletişime sahibiz.

Otelimizde çevre dostu ürünler kullanırız (organik tarım ürünleri, geri

dönüşümlü ürünler vb.)

Otelimizde atıklar ayrıştırılmaktadır. X

Otelimizde atık yağlar değerlendirilmektedir. X

Otelimizde artan yiyecekler hayvan barınaklarına gönderilmektedir. X

Otel olarak geri dönüşüm firmaları veya belediyelerle işbirliği içinde

çalışmaktayız.

X

Satın almada malzemelerin geri dönüşebilir özelliğine dikkat edilmektedir. X

Tek kullanımlık malzemeler (plastik bardak,tabak vb.) satın alınmamaktadır. X

Enerji tüketimi düşük ekipmanlar satın alınmaktadır (duş başlıkları,ampuller

vb.)

X

Çevreye daha az zarar veren temizlik maddeleri satın alınmaktadır. X

Otelimizde atık sular arıtılıp dış ortama deşarj edilmektedir. X

Otelimizde atık sular arıtılıp bahçe sulamasında kullanılmaktadır. X

Odalarda elektrik tasarrufu için enerji saver sistemi kullanılıyor.

Odalarda enerji tasarrufu sağlayan ampuller kullanılmaktadır. X

Sürekli kullanılmayan alanların aydınlatılmasında tasarruf için sensör veya

zamanlayıcı kullanılmaktadır

Otelimizde güneş enerjisi kullanılmaktadır X

Havlu ve çarşaf değişiminde müşteri isteği dikkate alınmaktadır X

Tuvalet ve banyolarda az su harcayan sifon ve duş başlıkları

kullanılmaktadır

X

Çamaşırhanede su ve elektrik tasarrufu sağlayan yıkama ve kurutma

makineleri kullanılmaktadır.

X

Çamaşırhanede çamaşırlar kirlilik derecelerine göre ayrılmaktadır X

Personele temizlik malzemelerinin kullanımı ile ilgili bilgi verilmektedir. X

X

X

X

X

Tablo 4’de yer alan uygulamalardan, geri dönüşümlü ürün kullanma konusunda İber Otel’in çöp torbaları ile

ilgili çalışmaları bulunmaktadır. Otelde kullanılan çöp torbaları diğer otellerden farklı olarak %95’i doğada 1

yıl içerisinde yok olabilen niteliktedir. Bunun yanı sıra yurt içi veya yurt dışından gelen konukların

ulaşımlarından kaynaklanan karbon salınımını en aza indirmek için paydaşlarından biri olan taşıma şirketleri

çalışanlarına eğitim vermektedirler. Bu eğitimlerde, araçlarda(fren balatalarında) kullanılan aspes adı verilen

kanserojen maddenin zararlarından, yine araçlarda kullanılan yağların hangi zamanlarda ve nasıl

değiştirileceğine kadar pek çok konuda çalışanlar bilgilendirilmektedir.

Bölge halkı ile de ortak çalışmalar yapan otel, 1995 yılında ‘Sarıgerme Çevre Derneği’nin kurulmasına

öncülük etmiştir. Bu derneğe hem eğitimlerle katkı sağlamakta hem de maddi olarak destek vermektedir.

Buna karşın, Türkiye’de bilgi paylaşımında merkezi ve yerel yönetimler arasında bir iletişimsizliğin

olduğunu, bu durumun aynı zamanda işletmeler açısından da geçerli olduğunu düşünen otel yönetimi bu

yanlışa dahil olmak istememektedir. Örneğin Sarıgerme bölgesi içinde yer alan Robinson, Hilton Magic Life

vb. otellere çevresel uygulamalar konusunda yardımcı olan İber Otel, bunun dışında Akyaka ilçesinin ‘Yavaş

Şehir (Slow City)’ olma sürecinde de plajının düzenlenmesi ve mavi bayrak alınmasında belediye ile işbirliği

yaparak destek vermiştir.

İber Otel, atık su konusunda ise TURAŞ (Turizm ve Ticaret
A.Ş.) ile

beraber çalışmaktadır. Otelden alınan

atık sular analiz edilerek, yapılan analiz sonuçları İber otele geri gönderilmektedir. Bu sonuçlar tekrar birlikte
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değerlendirilerek, atık suların dış ortama deşarj edilmesi konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. Daha önce

atık su konusunda Stuttgart Üniversitesi ile ortak bir proje (2002 Biyogaz Projesi) hazırlanmış fakat bu proje

o zamanın şartları ile ciddi bir maliyet yaratacağından projeden vazgeçilmiştir. Ancak teknolojinin gelişmesi

ile birlikte ileriki yıllarda yeniden düşünülebilecek bir proje olarak İber otelin gündeminde yer almaktadır.

Enerji kullanımı konusunda İber otel, hem enerji tüketimini azaltmak hem de maliyet avantajı yaratmak için

çeşitli uygulamalar yürütmektedir. Örneğin; genel kullanım alanları ve odalarda Led aydınlatma sistemi

kullanılmaktadır. Ayrıca küçük çapta bir güneş enerji çiftliği (1992 Güneş Kolektörleri Projesi) oluşturulmuş,

güneş enerjisini özellikle soğutmada (depolarda vb.) kullanarak enerjide ciddi tasarruf sağlanmıştır. Öyle ki,

bir yılda 3 milyon kw/s enerji harcarken şu an 1,5 milyon kw/s enerji harcanmaktadır.

Organik ürünler konusunda da hassas davranan İber otel yönetimi, gıda ürünlerini bölge halkından temin

etmeye çalışmaktadır. Fakat bunun yıl boyu devam edebilmesi için ürün yetiştiricilerinin bir kooperatif

kurması ve yıl boyu ürün yetiştirmesi gerekmektedir. Bu da kısa vadede uygulanması zor bir olaydır. Yine de

otele gelen konukları teşvik etmek amacıyla küçük bir alanda organik tarım yapılmaktadır. Böylece o tarlayı

sulayıp, ürün yetiştirme konusunda bilgi sahibi olabiliyorlar ve az da olsa elde edilen ürünleri toplayarak

tatma fırsatı yakalayabiliyorlar.

İber Otel’in uyguladığı diğer çevresel faaliyetler ise şu şekildedir:

 Dünya Koruma Birliği (IUCN) tarafından bildirilen, dünyada 1100 tür ile temsil edilen

yarasaların çoğunlukla habitat kaybı, insanların verdikleri rahatsızlık, böcek ilacı kullanımı,

şehirleşmenin artması ve hastalıklar nedeniyle neslinin tehlike altına girdiğine dikkat çekmek

amacıyla Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 2011-2012 yıllarını “Uluslararası Yarasa

ve Orman Yılı” olarak açıklamıştır (www.yearofthebat.org). Yarasaların, çevrenin

korunmasında önemli bir role sahip olduğunun bilincinde olan İber Otel de, otel sınırları

içerisinde bulunan orman içine 30 adet yarasa evi yapmış, böylelikle soyu tükenmekte olan

yarasalar için küçük de olsa bir adım atmıştır.

 Çevresel duyarlılıklarına otele gelen misafirlerini de dahil etmek için yazılı ve görsel araçlarla

çevresel uygulamalarla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapan İber otel, bu amaçla odalarda ve

genel kullanım alanlarında uyarıcı ve bilgilendirici broşürler bulundurmaktadır. Ayrıca

misafirler otele ilk geldiklerinde düzenlenen Çevre Turu ile yapılan uygulamalar yerinde

gösterilerek onların da bu sürece dahil olmaları sağlanmaktadır.

 Bunun yanı sıra otele 16. defa gelen konuklar için bir palmiye alanı düzenlenmiş ve her dikilen

ağaca onların isimleri verilmiştir. Böylelikle hem misafirler de bu sürece somut bir şekilde

katılmış oluyor, hem de bu sayede işletmeye olan aidiyet duyguları arttırılmış oluyor.

Gerçekten de otelde konaklayan misafirlerin yaklaşık %95’i devamlı müşterilerden

oluşmaktadır.

Çevreye Duyarlı Uygulamaların Yarattığı Sürdürülebilir Rekabet

Avantajına Yönelik Bulgular

Yapılan görüşmede İber Otel Çevre Müdürü Erol Çalık çevresel sürdürülebilirlik ile ekonomikliğin aynı

doğrultuda olması gerektiğini belirterek, sürdürülebilir turizm kavramını ‘’Sürdürülebilirliğe temel olarak iki

boyuttan bakmak gerekir. Birincisi ekonomik boyutu, ikincisi de çevre boyutudur. Bana göre

sürdürülebilirlik, çevresel faaliyetler ile ekonomik faaliyetlerin birbiriyle paralellik göstermesidir. Yani

ekonomiye zarar vermeyecek şekilde, kanunlara ve işletmenin bulunduğu çevreye uygun faaliyetlerin

yürütülmesidir.’’ şeklinde tanımlamaktadır.

Günümüzde önemi hızla artan çevresel uygulamalara yalnızca bir trend değil sürdürülebilirlik anlamında hem

işletme hem de turizm için bir gereklilik olarak gören Çalık, ‘’Her şeyden önce bu gerekliliği içselleştirmemiz

şarttır. Yapmış olduğunuz çevresel uygulamaları sadece yapmış olmak için ya da başka bir deyişle insanların

gözünde biz çevreciyiz, biz bu tür uygulamalara önem veriyoruz imajı yaratmak için yaparsanız yeşil

otelciliğin pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bu göz boyamacadan başka bir şey değildir. İşletme ve o

işletmedeki tüm çalışanlar çevresel uygulamaları benimsemelidir. Ayrıca otele gelen misafirler de söz konusu

uygulamaları destekleyerek bizlere katkı sağlamalıdırlar.’’ açıklamasını yapmıştır.

Üye olduğu ulusal ve
uluslar

arası kuruluşlar ile sahip olduğu sertifika ve ödüllerle
de

birçok işletmeye göre

farklılık yaratan İber Otelin, World Wildlife Foundation (Dünya Vahşi Yaşam Örgütü), SARÇED (Sarıgerme
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Çevre Derneği), Akdeniz-Batı Akdeniz-Doğu Akdeniz Çevre Platformu gibi kuruluşlara üyeliği

bulunmaktadır.

ISO 14001 çevre yönetim standardı belgesini ve Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan ‘Çevre İzin Belgesi’

ni Türkiye’de ilk alan otel İber Sarıgermedir. Web tabanlı Çevre İzni projesinin amacı, işletmelerin kuruluş

aşamasından itibaren yaşam evreleri boyunca çevre ile ilgili almak zorunda oldukları çeşitli izinlerin

başvurularının tek bir noktadan çevrimiçi olarak yapılabilmesi, bu başvuruların yetkili mercilere iletilmesi ve

bu merciler tarafından onaylanma sürecinin çevrimiçi tamamlanabilmesini sağlamaktır

(http://eizin.cevreorman.gov.tr). Uygulamanın hukuki altyapısını 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi

Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

oluşturmaktadır.

Yakın zamana kadar Green Globe üyeliği de olan otel, maddi yükünün fazlalaşmasından ötürü üyeliklerinden

vazgeçmek durumunda kalmıştır. Fakat bu vazgeçiş halihazırda yapılan uygulamalardan bir şey

kaybettirmemiştir.

İber Otel, TUI’nin dünya çapında 22 bin otel arasında düzenlediği ‘Çevre Şampiyonası’nda, 1997 yılından

beri Altın Madalya ile ödüllendirilmektedir. Ayrıca 2010 yılında Eurobank Tekfen, Ekonomist ve Capital

dergileri işbirliği ile gerçekleştirilen ‘’Türkiye’nin En Başarılı Turizm Yatırımları Araştırması’’nda İber Otel

Sarıgerme Park ‘En İyi Doğa Oteli’ seçilmiştir.

Alınan ödülleri yapılan işin sadece bir sonucu olarak gören ve asıl önemli olanın, uygulamaların içerik ve

sunumu olduğunu belirten Çalık, ‘’Tabii ki ödül almak sevindirici fakat asıl olan çevresel uygulamaları

içselleştirebilmektir. Otel çalışanları olarak en üst kademeden en alt kademeye kadar bizim bu durumu

benimsememiz ve davranış biçimine dönüştürmemiz, aynı doğrultuda gelen konuklarımızın da bu

uygulamaları benimsemesine ve desteklemesine yol açıyor. Yapılan uygulamaları sertifika ve ödüllerle

desteklemek de elbette müşterilerin satın alma davranışında olumlu bir katkı sağlıyordur.’’ söylemiyle çevre

belgelerinin içerdiği davranış biçimlerini kendi davranış biçimleri haline getirmenin yarattığı olumlu etkiden

bahsetmiştir.

İber otel, sürdürülebilir turizm uygulamalarına yönelik yeni ve uygulanabilir fikirler ortaya çıktıkça bu

projeleri hayata geçirmeye çalışmakta isteklidirler. Fakat burada yatırım maliyetlerinin de oldukça önemli bir

konu olduğunu vurgulayan Çalık, ‘’Örneğin, geçen yıllarda rüzgar gülü ile otelimize enerji sağlamayı

düşündük ve bunun için bir proje hazırladık. Yatırım maliyeti yaklaşık olarak 1,5 milyon Euro olarak

hesaplandı, ancak bu yatırımın uzun vadede geri dönüşünün 8-10 yıl civarında bir süre olmasından ötürü üst

yönetim bu uygulamadan vazgeçmek durumunda kaldı. Yapılması gereken birçok yatırım birçok proje var,

bilindiği üzere bu bir süreçtir. Yeter ki ortaya çıkan fikirler uygulanabilir ve finanse edilebilir olsun.’’diyeeklemektedir.

Buna karşın 2011 yılı itibariyle 2 çevre belgesi için daha çalışma başlatan otel yönetimi, öncelikle Turizm

Bakanlığı’nın vermiş olduğu Yeşil Yıldız sertifikasını tahmini olarak 2012 yılının ortalarına doğru almayı

planlamaktadır.

Son olarak Türkiye’de, hem işletmeler hem de devlet adına yürütülen sürdürülebilir turizm uygulamaları

(Yeşil Yıldız, Mavi Bayrak vb.) diğer ülkeler ile kıyaslandığında yeterli düzeyde midir? sorusuna karşılık,

Dünya’daki örneklerle karşılaştırıldığında henüz yolun başında görülen Türkiye için bürokratik engellerin de

söz konusu olduğunu belirten Çalık, ‘’Yerel yönetimler çevre konusunda tam olarak ne yapılması gerektiğini

bilmemektedir. Ben de bu konuda sıkıntı yaşayan biri olarak, şu an Muğla İl Meclisi’nde Çevre Platformu

Başkanı olarak görev yapmaktadır. Burada yerel yönetimlerin asıl yapması gereken - ki ben de bunu yapmak

amacındayım- toplam kalite yönetimini oluşturmaktır. Çünkü toplam kalite yönetimi içerisinde hem çevre

boyutu var, hem eğitim boyutu var hem de yönetim boyutu bulunmaktadır.’’ sözleriyle, sistemsel olarak

topyekun (işletmeler, bölge halkı, yerel yönetimler vb.) bir çevresel dönüşüm yapılmak isteniyorsa, toplam

kalite yönetimine ihtiyaç olduğunu belirtmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Yapılan bu çalışma, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk ilkelerinden hareketle turizmde ne tür adımlar

atılabileceğinin gösterilmesi açısından hem sektöre hem de literatüre katkı sağlaması açısından önemlidir.

Daha önce belirtildiği üzere dünyanın yaşamış olduğu doğa (çevre) krizi, kapitalist sitemin bir parçası olan

turizm sektörünü de yakından ilgilendirmektedir. Küresel çapta yaşamış ve yaşamaya devam edecek
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olduğumuz bu krizin çözümü yine küresel çapta atılacak adımlardan geçmektedir. Burada önemli nokta

ekonomik çıkarlarla, çevresel uygulamaların aynı paralellikte hareket edemez olduğu düşüncesinin ortadan

kaldırılmasıdır. Bu düşüncenin ortadan kaldırılması da sürdürülebilirlik ilkesinin benimsenmesi ile mümkün

olabilir. Bu bağlamda sürdürülebilirliğin yaygınlaşması için de işletmelerin yapmış oldukları çevresel

uygulamaların tüketiciler tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Bu şekilde hem işletmeler tüketicilere

çevre konusunda farkındalık kazandırmış olacaklar, hem de tüketiciler işletmelere destek vererek ya da başka

deyişle satın alma süreçlerinde çevre duyarlı işletmeleri tercih ederek onların daha fazla bu konuya

eğilmelerine olanak sağlamış olacaklardır.

İşte bu çalışmada kendini doğanın bir parçası olarak gören ve bunu içselleştiren, aynı zamanda söz konusu

işletme-tüketici ortaklığının bilincinde olan Iber Otel Sarıgerme Park, yaptığı çevresel uygulamalarla bunu

kanıtlamaktadır. Otel söz konusu uygulamalarla hem bölgedeki diğer otellere örnek olmakta, hem de gelen

konuklarına ve bölge halkına bu konuda eğitimler vererek onları da sürdürülebilir turizm sürecine dahil

etmektedir.

TUI Grup bünyesinde yer alan Iber Otel, yapmış olduğu çevresel faaliyetler ile birçok ödül kazanarak, aynı

zamanda bir rekabet avantajı da elde etmektedir. Otelin Çevre Müdürü Sayın Erol Çalık yapmış oldukları

uygulamaların otelde konaklayan misafirler tarafından desteklendiğini ve otelin Ekim ayı sonu itibari ile

doluluk oranının % 95 olduğunu ifade etmektedir. Bu oran diğer bölge otelleri ile kıyaslandığında son derece

yüksektir. Bu da çevreye verilen önemin tüketicinin satın alma davranışında olumlu bir etki yarattığını

göstermektedir.

Sonuç olarak çevresel krizlerle birlikte dünya kendini yenileyememekte, birçok hayvan ve bitki türü yok

olmakta, denizler kirlenmekte, iklimler değişmekte, kısacası insanoğlu kendi kendini yok etmektedir.

İşletmelerin bu durumu en azından yavaşlatmasının iki yolu vardır; Birincisi kendilerini doğanın bir parçası

olarak görmeleri ve bunu içselleştirmeleri, ikincisi ise çevresel uygulamaların mevcut pazarda sağladığı

rekabet avantajının etkisi ile doğayı önemsemeleridir. Tabii ki tercihimiz birinci yolun seçilmesidir. Çünkü

zaten birinci yol ikincisinin de gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır.
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Özet

Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören ve Turizm alanında faaliyet gösteren

şirketlerin döviz kuru riskine duyarlılıkları araştırılmıştır. Bu çerçevede, İstanbul Menkul Kıymetler

Borsası’nda (İMKB) işlem gören 8 turizm şirketine ait veriler Temmuz 2002 – Haziran 2010 dönemi için

analizlere dahil edilmiştir. Çalışmada, Fama-French üç faktör modeline döviz kuru faktörü eklenerek

geliştirilen regresyon modeli kullanılmıştır. Analiz sonuçları, döviz kuru riskinin üç turizm işletmesi için

önemli risk faktörü olduğunu ortaya koymuştur. Diğer yandan, döviz kuru riskinden olumsuz etkilendiği

belirlenen üç turizm işletmesinin diğer turizm işletmelerine göre daha büyük oranda açık yabancı para

pozisyonları olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru Riski, İMKB Turizm Şirketleri, Hisse Senetleri.

Giriş

Bretton-Woods sisteminin dağıldığı 1973 yılından bu yana döviz piyasalarında değişkenlik önemli ölçüde

artmıştır. Artan değişkenlik, döviz kurunu önemli bir risk kaynağı haline getirmiştir (Muller ve Verschoor,

2006). Döviz kuru riski, döviz kuru değişikliklerinin gelecekteki nakit akışlarını etkilemek suretiyle

işletmenin bugünkü değerinde farklılık yaratması olasılığı olarak tanımlanmaktadır (Shapiro, 1977). Diğer

yandan, kur riskine açıklık ise şirket değerinin döviz kurundaki değişikliklere olan duyarlılığı olarak

tanımlanmaktadır (Muller ve Verschoor, 2006). Buna göre, döviz kuru riskinin, şirketlerin değerini etkileme

potansiyeli bulunmaktadır. Ancak bu potansiyel dolaylı biçimde ortaya çıkmaktadır. Şirket değerinin

hesaplanması için gelecekte elde edilmesi beklenen nakit akışlarının bugüne indirilmesi gerekmektedir.

Beklenen nakit akışları ise aralarında döviz kurunun da bulunduğu birçok ekonomik faktörden

etkilenmektedir (Arouri, 2011). Söz konusu döviz kuru etkisi, özellikle yabancı para ile çalışan şirketler için

daha kuvvetli olmaktadır (Nydahl, 1999; Bartram, 2004). Örneğin, dış ticaret yapan veya turizm alanında

faaliyet gösteren şirketlerde, nakit akışları ve şirket değeri, döviz kurlarının bir fonksiyonu haline

gelebilmektedir. Böylece, döviz kurundaki değişiklikler önemli bir risk kaynağı haline gelmekte ve

şirketlerin finansal kararlarını da önemli ölçüde etkileyebilmektedir (Bartram, 2008; Kandır ve Erişmiş,

2010).

Döviz kuru riskinden korunmak amacıyla kullanılan başlıca iki yöntem vardır. Bu yöntemler sırasıyla

operasyonel korunma ve finansal korunmadır. Operasyonel korunma döviz kuru riskinin yönetilmesi

açısından iki ayrı stratejiyi kapsamaktadır. İlk stratejiye göre; şirketler üretim süreçlerini, döviz kuru riskini

çeşitlendirmek ya da döviz kurlarındaki değişim ile maliyetlerini minimize etmek (karlılığı maksimize

etmek), amacıyla farklı ülkelerde kurabilirler. İkinci olarak yine benzer amaçlarla, şirketler üretim girdilerini
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farklı ülkelerden sağlayabilirler. Finansal korunma ise mali tabloların düzenlenmesi, kullanımdaki para

birimi sayısının minimize edilmesi ile forward, futures ve opsiyonlar gibi döviz türevlerinin satın alınmasını

kapsamaktadır (Knight, 2010). Uygulamada, döviz kuru riskinin yönetilmesi amacıyla şirketlerin türev

araçları ve operasyonel korunma yöntemlerini birlikte kullandıkları belirtilmektedir (Allayannis, Ihrig ve

Weston, 2001).

Bu çalışmanın amacı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören ve turizm sektöründe

faaliyet gösteren şirketlerin döviz kuru riskine duyarlılıklarının araştırılmasıdır. Bu çerçevede, Temmuz 2002

ve Haziran 2010 döneminde hisse senetleri İMKB’de işlem gören ve aralıksız verisi bulunan 8 turizm

şirketine ait verilerden yararlanılmıştır. Ancak çalışmada kullanılan regresyon modellerinin gerektirdiği diğer

veriler de kullanılmıştır. Bu bağlamda, araştırmanın örneklemi Temmuz 2002 ve Haziran 2010 döneminde

İMKB’de listelenmiş, bütün şirketleri kapsamaktadır. Çalışmada kullanılan temel regresyon modeli, Fama ve

French (1992) ile Fama ve French (1993) tarafından geliştirilen Fama-French üç faktör modeline (FFM)

döviz kuru değişikliklerinin de açıklayıcı değişken olarak dâhil edildiği modeldir. İmalat sektörü ve

bankacılık başta olmak üzere finans kesiminin döviz kuru riskine duyarlılığını inceleyen çok sayıda

uygulamalı çalışma bulunmaktadır. Ancak gelirlerinin önemli bir bölümü yabancı para cinsinden olduğu

halde turizm şirketlerinin döviz kuru riskine duyarlılığı çok yoğun biçimde araştırılmamıştır. Bu çalışma,

döviz kuru riskine açıklıkları sınırlı biçimde araştırılan turizm şirketlerinin söz konusu riskten etkilenme

derecesini ve hisse senedi getirilerine olan etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışmadan

elde edilecek bulguların özellikle halka açık Türk turizm şirketlerine yönelik literatürdeki bu eksikliği

gidermesi bağlamında önemli olacağı düşünülmektedir. Ayrıca Türk turizm sektöründeki uygulamacılara da

döviz kuru riskinin işletme performansı üzerindeki etkileri belirleyebilme açısından fayda sağlaması

beklenmektedir.

Çalışma, beş bölümden oluşmaktadır. İzleyen bölümde konuyla ilgili uygulamalı çalışmalar özetlenmiştir.

Üçüncü bölümde kullanılan veriler ve yöntem açıklanmış; dördüncü bölümde ise uygulama sonuçları

yorumlanmıştır. Çalışmanın son bölümünü sonuç bölümü oluşturmaktadır.

Literatür Taraması

İşletmelerin döviz kuru riskine duyarlılıklarını araştıran çalışmalar iki gruba ayrılarak özetlenmiştir. Birinci

grupta genel olarak döviz kuru riskini inceleyen çalışmalar dikkate alınmıştır. İkinci grupta ise turizm

şirketlerinin döviz kuru riskinden etkilenme düzeylerini inceleyen çalışmalar araştırılmıştır. Burada öncelikle

birinci grupta yer alan çalışmalar özetlenmiştir. Dumas ve Solnik (1995), ABD, İngiltere, Almanya ve

Japonya’da döviz kuru riskinin hisse senedi piyasalarında fiyatlanıp fiyatlanmadığını araştırmışlardır.

Analiz sonuçları, döviz kuru riskinin dört hisse senedi piyasasında da önemli bir risk faktörü olduğunu ortaya

koymuştur. Chow, Lee ve Solt (1997), ABD hisse senetlerinin ve tahvillerinin döviz kuru riskine

duyarlılıklarını 1977-1989 dönemi için araştırmışlardır. Çalışmanın sonuçlarına göre tahvil getirileri hem

uzun hem de kısa vadeli döviz kuru değişikliklerine duyarlıdır. Hisse senedi getirilerinin ise uzun süreli döviz

kuru değişikliklerine duyarlı olduğu belirlenmiştir. Choi, Hiraki ve Takezawa (1998), Japon hisse

senetlerinin döviz kuru riskine duyarlılıklarını araştırmışlardır. 1974-1995 dönemini konu alan çalışmada

Japon hisse senetlerinden sektörlerine göre 13 portföy oluşturulmuştur.

Bulgular, döviz kuru riskinin Japon hisse senedi piyasasında fiyatlandığını göstermiştir. Bartram (2007), mali

sektör dışındaki ABD şirketlerinin hisse senedi fiyatlarının ve nakit akışlarının döviz kuru riskine

duyarlılığını araştırmışlardır. 1976-2000 dönemini konu alan çalışmanın sonuçları, ABD şirketlerinin büyük

kısmının döviz kuru riskine duyarlı olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca hisse senedi fiyatları ve nakit

akışlarının döviz kuru riskine duyarlılıkları arasında da büyük benzerlik olduğu saptanmıştır. Muller ve

Verschoor (2007), döviz kuru riskinin 7 Asya ülkesinde faaliyet gösteren ve dış ticaret yapan 3634 şirketin

hisse senedi getirileri üzerindeki etkisini incelemişlerdir. 1993-2003 dönemini konu alan çalışmanın sonuçları

Asya şirketlerinin döviz kuru riskinden genelde olumsuz biçimde etkilendiklerini ortaya koymuştur.

Jayasinghe ve Tsui (2008), 14 farklı Japon imalat sektörünün döviz kuru riskine duyarlılığını araştırmışlardır.

1992-2000 dönemini kapsayan çalışmanın sonuçları, kısa dönemde şirketlerin dörtte birinin ABD Dolarına

ve buna yakın bir kısmının da Japon Yenine duyarlılık gösterdiklerini göstermiştir. Ancak uzun dönemde

şirketlerin %70’inin döviz kuru riskinden etkilendiği belirlenmiştir. Kolari, Moorman ve Sorescu (2008),

ABD şirketlerinin döviz kuru riskine duyarlılıklarını incelemişlerdir.

Çalışma 1973-2002 dönemini kapsamaktadır. Analizlerde Fama ve French üç faktör modeline momentum

faktörü ve kur riski eklenerek oluşturulan bir model kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, döviz kuru
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riski tüm hisse senedi getirilerini negatif yönde etkilemektedir. Huffman, Makar ve Beyer (2010),

çalışmalarında 185 çokuluslu şirketin döviz kuru riski karşısındaki duyarlılıklarını araştırmışlardır.

Çalışmanın sonuçlarına göre, döviz kuru riskine duyarlı işletme sayısının Fama ve French üç faktör modeli

kullanıldığında daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Ayrıca büyüklük ölçüsü temel alındığında döviz kuru

riskine karşı korunmayan küçük ölçekli işletmelerin kur riskine duyarlılıklarının daha fazla olduğu

belirlenmiştir. Katechos (2011), dünya döviz piyasasının yarıdan fazlasını temsil eden çalışmasında 16

dövizin ilgili hisse senedi piyasaları ile ilişkisini araştırmıştır. GARCH modelinden yararlanılan çalışmanın

sonuçlarına göre döviz kurları ile hisse senedi piyasaları arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca

yüksek getirili dövizlerin hisse senedi piyasası ile aynı yönlü; düşük getirili dövizlerin ise hisse senedi

piyasası ile ters yönlü bir ilişkiye sahip oldukları belirlenmiştir.

Turizm şirketlerinin döviz kuru riskine açıklıklarını araştıran çalışmalar incelendiğinde ise farklı ülkelerde

farklı zaman dilimlerini kapsayan çalışmaların gerçekleştirildiği saptanmıştır. Iorio ve Faff (2000)

çalışmalarında Avustralya piyasası için döviz kuru riskini incelemişlerdir. Bu kapsamda 35 farklı sektörü

örnekleme dâhil etmişlerdir. Analizler 1988 – 1996 dönemi için gerçekleştirilmiştir ve tüm analizler hem

günlük hem de aylık bazda yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sadece üç sektöre ilişkin hiçbir döviz kuru

riski bulgusuna ulaşılamamıştır ve turizm sektörü bu üç sektörden biri olarak ortaya çıkmıştır. Chang (2002)

çalışmasında Asya krizi döneminde Tayvan hisse senedi piyasasına ilişkin döviz kuru riskini sektörler

bazında incelemiştir. Analizler Ocak 1996 – Ekim 1998 dönemi için gerçekleştirilmiştir. Elde edilen

bulgulara göre Tayvan Doları’nın Amerikan Dolar’ı karşısında değer kaybetmesi, aralarında turizm

sektörünün de bulunduğu çoğu ihracat odaklı şirket için pozitif etki yaratmıştır. Chang (2009) çalışmasında

döviz kurlarındaki dalgalanmaların uluslararası faaliyet gösteren otellerin yönetimi açısından önemli bir risk

kaynağı olduğunu vurgulamaktadır.

Bu kapsamda döviz kuru riskinin operasyonel denetim ile azaltılıp azaltılamayacağı incelenmiştir. Beş

uluslararası pazar örneklem kapsamını oluşturmaktadır ve analizler altı yıldan uzun bir dönemi

kapsamaktadır. Elde edilen bulgulara göre ulusal para birimi zayıfladıkça turizm talebi artmakta ve bununla

orantılı olarak otellerin doluluk oranı yükselmektedir. Böylece şirket yöneticileri günlük oda fiyatlarını,

dolayısıyla odabaşına geliri artırabilmektedirler. Lee ve Jang (2010), yerel şirketler ile uluslararası şirketlerin

döviz kuru riskine karşı duyarlılıklarını karşılaştırmalı olarak incelemişlerdir. Bu doğrultuda oteller,

kumarhane otelleri ve kumarhaneler örneklem kapsamına dâhil edilmişlerdir.

Böylece toplam 61 şirket analizlere dâhil edilmiştir ve analizler 2000 yılının birinci çeyreği ile 2008 yılının

dördüncü çeyreği arasındaki zaman dilimini kapsamaktadır. Elde edilen sonuçlara göre yerel turizm şirketleri

uluslararası turizm şirketlerine kıyasla döviz kuru riskine daha fazla maruz kalmaktadırlar. Bu farklılığın,

uluslararası turizm şirketlerinde daha fazla çeşitlendirme yapılmasından kaynaklandığı belirtilmiştir. Bir

diğer bulguya göre, yabancı para birimi ile satışların yüzdesi arttıkça döviz kuru riski de artmaktadır. Lee ve

Jang (2011), çalışmalarında ABD’de 18 turizm şirketinin 2001-2008 yılları arasında döviz kuru riskine olan

duyarlılıklarını incelemişlerdir. Analiz sonuçlarına göre turizm şirketlerinin %78’i döviz kurlarında meydana

gelen değişikliklerden kaynaklanan riske maruz kalmaktadır. Yabancı para geliri olmayan yerel turizm

şirketleri ise finansman ve yatırım faaliyetleri nedeniyle döviz kuru riskine maruz kalmaktadırlar.

Araştırma Yöntemi ve Veriler

Çalışma, Temmuz 2002 ve Haziran 2010 döneminde hisse senetleri İMKB’de işlem gören ve aralıksız verisi

bulunan 8 turizm şirketini kapsamaktadır. Ancak çalışmada kullanılan regresyon modellerinin

uygulanabilmesi amacıyla gerekli olan diğer veriler de kullanılmıştır. Bu kapsamda, araştırmanın örneklemi

Temmuz 2002 ve Haziran 2010 döneminde İMKB’de işlem görmüş olan bütün şirketleri kapsamaktadır.

Ancak belirlenen kriterlere uygun olmayan bazı hisse senetleri örneklem dışında tutulmuştur. Buna göre,

Fama ve French (1995) ile uygun olarak, özsermayesi negatif olan şirketler örneklem kapsamı dışında

tutulmuşlardır. Ayrıca Strong ve Xu (1997) ile uyumlu olarak birden fazla tertip hisse senedi bulunan

şirketler de çalışmaya kapsamı dışında tutulmuşlardır. Çalışmada kullanılan temel regresyon modeli, Fama ve

French (1992) ile Fama ve French (1993) tarafından geliştirilen Fama-French üç faktör modeline (FFM)

döviz kuru riskini temsil eden değişkenin de açıklayıcı değişken olarak ilave edildiği modeldir. Orijinal

haliyle FFM, piyasa risk primine ilave olarak SMB ve HML de açıklayıcı değişkenler olarak kullanan bir

modeldir:

Ri – Rf = αi + bi(Rm– Rf)+ si(SMB) + hi(HML) + εi (1)

SMB: Getirilere ait şirket büyüklüğü ile bağlantılı olan risk faktörünü,
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HML: Defter değeri / Piyasa değeri (B/M) oranına bağlı olan risk faktörünü,

Rm– Rf: Pazar portföyüne ilişkin risk primini göstermektedir.

FFM’ye döviz kuru riskine ilişkin bir faktör ilave edilerek döviz kuru riskini de dikkate alan bir model

geliştirmek olanaklıdır. Bu çalışmada, turizm şirketlerinin dolar ve euro bazında yoğun biçimde işlem yaptığı

göz önüne alınarak dolar ve euro’dan eşit ağırlıklı bir döviz sepeti oluşturulmuştur. Söz konusu döviz sepeti

“SEPET” olarak isimlendirilmiş ve FFM’ye ilave edilmiştir. Geliştirilen yeni model, genişletilmiş FFM

(GFFM) olarak adlandırılmış olup sınırlı sayıda uygulamalı çalışmada döviz kuru riskine açıklığın

değerlendirilmesinde yararlanılmıştır (Kolari vd., 2008; Huffman vd., 2010);

Ri – Rf = αi + bi(Rm– Rf)+ si(SMB) + hi(HML) + ri(SEPET) + εi (2)

GFFM regresyon modeli örneklemde yer alan 8 turizm şirketi için tahmin edilmiştir. Regresyon modellerinde

otokorelasyon probleminin varlığı Breusch-Godfrey Langrange Multiplier testi ile sınanmıştır (Breusch,

1978; Godfrey, 1978). Değişen varyans probleminin incelenmesinde ise White Testinden yararlanılmıştır

(White, 1980). İki regresyon modelinde otokorelasyon belirlenmiş ve tahminlerin düzeltilmesi için Newey ve

West Değişen Varyans ve Otokorelasyonla Uyumlu Standart Hataları’ndan yararlanılmıştır (Newey ve West,

1987). Bir regresyon modelinde ise, değişen varyans problemi belirlenmiş ve sorunun giderilmesi için White

Değişen Varyansla Uyumlu Standart Hataları’ndan yararlanılmıştır (White, 1980).

GFFM’nin uygulanması için büyük öneme sahip olan şirket büyüklüğü ve B/M oranına dayalı faktörlerin

oluşturulması için bazı ön çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu ön çalışmaların özetlenmesi yararlı

olacaktır.

HML ve SMB portföylerinin oluşturulmasında şirket büyüklüğü ve B/M oranı faktörleri, portföy oluşturma

kriterleri olarak kabul edilmiştir. Portföylerin oluşturulmasında şirketlerin normal faaliyet dönemleri olan

Ocak-Aralık dönemleri kullanılmamıştır. Çünkü 12 aylık bilançoların açıklanması, genellikle takip eden yılın

ilk altı aylık dönemi süresince tamamlanmaktadır (Fama ve French, 1992). Böylece, portföy oluşturma

dönemleri her t yılının Haziran ayı sonunda başlamıştır ve her t+1 yılının Haziran ayında sona ermiştir. Bu

doğrultuda, t-1 yılının mali tablo verileri ile t yılının Haziran ayı hisse senedi getiri verileri eşleştirilmiştir.

Getiriler hesaplanırken her t yılının Temmuz ayından her t + 1 yılının Haziran ayı arasındaki döneme ait

veriler temel alınmıştır.

Şirket büyüklüğü, hisse senedi getirileri üzerinde etkisi daha önce gerçekleştirilmiş olan çalışmalarca

gözlenmiş olan bir faktördür. Portföylerin oluşturulmasında şirket büyüklüğünün ölçütü olan piyasa değeri

kullanılmıştır. Örneklem kapsamına dâhil edilen her bir şirketin piyasa değeri; şirketin dolanımdaki hisse

senedi sayısı ile hisse senedinin kapanış fiyatının çarpımı olarak hesaplanmıştır. Fama ve French (1995) ile

uyumlu olarak her bir hisse senedinin her bir t yılına ait olan piyasa değeri, ilgili yılın Haziran ayındaki

piyasa değerlerinin hesaplanması suretiyle elde edilmiştir. Haziran ayı piyasa değerleri hesaplandıktan sonra

ilk aşamada her t yılının Haziran ayı itibariyle, getiri verisi bulunan tüm hisse senetleri, ilgili şirketlerin

piyasa değerlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. İkinci aşamada, sıralamaya tabi tutulan hisse

senetleri iki hisse senedi portföyüne dâhil edilmiştir. Bu ayrımın yapılmasında ise medyan değer temel

alınmıştır. Piyasa değerleri medyan değere eşit ve medyan değerin altında olan hisse senetleri küçük portföy

grubuna dahil edilirken; piyasa değerleri medyan değerin üzerinde olan hisse senetleri büyük portföy grubuna

dahil edilmiştir. Son olarak, her iki portföyün getirileri aylık zaman serileri haline dönüştürülmüştür. Aylık

portföy getirileri, portföyde yer alan hisse senetlerinin getirilerinin değer-ağırlıklı ortalamalarının

hesaplanması suretiyle elde edilmiştir.

Hisse senedi getirilerini etkilediği kabul edilen önemli faktörlerden bir diğeri, B/M oranıdır. Fama ve French

(1995) ile uyumlu olarak her bir şirketin B/M oranı, t-1 yılının özsermayesinin yine t-1 yılı Aralık ayındaki

piyasa değerine oranlanması suretiyle elde edilmiştir. Bu şekilde hesaplanan B/M oranları, t yılının Temmuz

ayından başlayıp t+1 yılının Haziran ayına kadar devam eden dönem için portföylerin oluşturulmasında

kullanılmıştır. B/M oranına göre oluşturulan portföylerin getirilerinin hesaplanması üç aşamadan

oluşmaktadır. İlk aşamada, tüm hisse senetleri, ilgili şirketlerin B/M oranlarına göre küçükten büyüğe doğru

sıralanmıştır. İkinci aşamada ise sıralanan bu hisse senetleri; en alt gruptaki %30, orta gruptaki %40 ve en üst

gruptaki %30 olmak üzere üç hisse senedi portföyüne dahil edilmiştir. Son aşamada, her üç portföyün

getirileri aylık zaman serileri haline dönüştürülmüştür. Aylık portföy getirileri, portföyde yer alan hisse

senetlerinin getirilerinin değer-ağırlıklı ortalamalarının hesaplanması yoluyla elde edilmiştir.

Portföyler oluşturulurken izlenen sonraki adım, kesişim portföylerinin oluşturulmasıdır. Fama ve French

(1995) temel alınarak altı kesişim portföyü oluşturulmuştur. Kesişim portföyleri yıllık olarak oluşturulmuş
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olup, şirket büyüklüğü ile ilişkili olarak iki grup ve B/M oranı ile ilişkili olarak üç grup portföyün kesişimi ile

elde edilmiştir. Bu doğrultuda kesişim portföyleri kapsamında yer alan hisse senetleri aşağıdaki şekilde

gösterilebilir:

SL = Şirket büyüklüğü açısından küçük grup. B/M oranı açısından düşük grup.

SM = Şirket büyüklüğü açısından küçük grup. B/M oranı açısından orta grup.

SH = Şirket büyüklüğü açısından küçük grup. B/M oranı açısından yüksek grup.

BL = Şirket büyüklüğü açısından büyük grup. B/M oranı açısından düşük grup.

BM = Şirket büyüklüğü açısından büyük grup. B/M oranı açısından yüksek grup.

BH = Şirket büyüklüğü açısından büyük grup. B/M oranı açısından yüksek grup.

Kesişim portföylerinin getirilerinin hesaplanmasında değer-ağırlıklı hisse senedi getirileri kullanılmıştır. Bu

altı portföy için getiriler her t yılı Temmuz ayından t + 1 yılı Haziran ayını içine alan dönem için

hesaplanmıştır. SMB ve HML faktörlerinin oluşturulması için gerekli olan son adım kesişim portföylerinden

yararlanılarak
SMB ve

HML portföylerinin oluşturulmasıdır.
SMB ve

HML portföyleri sırasıyla aşağıdaki

şekilde oluşturulmuştur (Charoenrook ve Conrad, 2005):

SMB = 1/3(SL + SM + SH) – 1/3(BL +BM +BH)

HML = ½ (SH + BH) – ½ (SL + BL )

Yukarıda özetlenen regresyon modelinde yararlanılan verilerden, İMKB-100 endeksine ait aylık veriler

İMKB resmi internet sitesinde yer alan ve hisse senetleri piyasası veri tabanından elde edilmiştir.

(http://www.imkb.gov.tr/Data/Consolidated.aspx). Risk primlerinin hesaplanmasında kullanılan ve risksiz

faiz oranını temsil eden veriler ise “Hazine İskontolu İhaleleri Yıllık Bileşik Faiz Oranları” olarak Hazine

Müsteşarlığı resmi internet sitesinden elde edilmiş olup aylık değerlere dönüştürülerek analizlere dâhil

edilmiştir

(http://www.hazine.gov.tr/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://9112c820afa766dd72d871ec89a

ba011). Şirket büyüklüğü ve defter değerlerinin hesaplanması için gerekli olan mali tablo verileri IMKB

resmi internet sitesinden derlenmiştir

(http://www.imkb.gov.tr/FinancialTables/companiesfinancialstatements.aspx). GFFM’de kullanılan son

açıklayıcı değişken (SEPET), ABD Dolar’ı ve Euro’dan eşit ağırlıklı olarak oluşturulmaktadır. Söz konusu

değişken, 1 ABD Doları’nın ve 1 Euro’nun TL karşılığı olarak ifade edilen döviz kurlarındaki aylık

değişmelerin ortalamasını temsil etmektedir. Döviz kuru verileri ise TCMB resmi internet sitesinden elde

edilmiştir (http://evds.tcmb.gov.tr/).

Araştırma Bulguları

Çalışmanın bu bölümünde GFFM kullanılarak turizm şirketleri hisse senetlerinin döviz kuru riskine

açıklıkları araştırılmış ve bulgular raporlanmıştır. Modellere ilişkin analiz sonuçlarından önce veriler

özetlenmiştir. Tablo 1’de kesişim portföylerinin ve pazar portföyünün getirileri özetlenmiştir.

Tablo 1: Turizm Hisseleri ve Pazar Portföyünün Risksiz Faiz Oranını Aşan Getirileri ile

SMB ve HML Portföylerinin Getirileri

Ortalama Getiri Standart Hata

(%) (%)

RM 0,44 10,34

SMB 0,35 4,31

HML 0,48 4,36

SEPET 0,23 3,68

ŞİRKET 1 2,43 19,64

ŞİRKET 2 2,89 18,72

ŞİRKET 3 0,64 22,96

ŞİRKET 4 0,85 18,75

ŞİRKET 5 2,23 22,00

ŞİRKET 6 1,16 19,22

ŞİRKET 7 0,60 17,36

ŞİRKET 8 2,13 24,21

 

 

476



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

Tablo 1’de yer alan getiri ve risk verileri incelendiğinde, turizm şirketlerinin risk ve getiri yapılarının oldukça

farklı olduğu gözlenmektedir. En yüksek getiri değeri Şirket 2 hisse senetlerine ait iken en yüksek risk değeri

Şirket 8’e aittir. Diğer yandan; en düşük getiri ve risk değerlerinin Şirket 7’ye ait olduğu görülmektedir.

Tablodan elde edilen ilginç bir sonuç, SMB portföyü pazardan daha düşük getiri sağlarken HML portföyünün

pazara kıyasla daha yüksek getiri sağlamasıdır. Bununla birlikte her iki portföyün de risk düzeyleri pazara

kıyasla daha düşüktür. Diğer yandan, ABD dolarının getirisi ve riski pazar, SMB ve HML portföylerinden

daha düşük seviyede gerçekleşmiştir. Tablo 2’de regresyon tahminlerine ilişkin bulgular özetlenmiştir.

Tablo 2: GFFM Regresyon Analizi Sonuçları

GFFM: Ri – Rf= αi + bi
(R

m– Rf) + si(SMB) + hi(HML))+ ri(USD) + εi

ŞİRKET Α b s h r F İst. Düz.R2 D.W.

ŞİRKET 1a 0,018(0,880) 0,542*(3,302) 0,605(1,151) 0,586(1,278) -0,608(-1,027) 3,942[0,005]
0,410 1,486

ŞİRKET 2 0,005(0,225) 0,795*(4,785) 0,769(1,583) -0,072(-0,284) -0,924*(-2,072) 7,896[0,001]

0,437 1,956

ŞİRKET 3 0,018(0,893) 0,837*(3,867) 0,747(1,393) -0,687(-1,308) -0,137(-0,269) 5,529[0,000]

0,359 1,884

ŞİRKET 4b 0,087(0,557) 1,267*(6,186) 0,594(1,516) -0,470(-1,485) -0,812*(-2,183) 22,148[0,000] 0,488 2,116

ŞİRKET 5 0,007(0,375) 0,826*(3,717) 0,415(0,756) -1,289*(-2,316) -0,427*(-2,292) 5,876[0,000]

0,371 1,914

ŞİRKET 6 -0,006(-0,410) 0,842*(5,456) 0,782*(2,033) 0,898*(2,320) 0,667(1,526) 9,836[0,000]

0,376 2,068

ŞİRKET 7 0,029(1,583) 0,334*(2,088) 0,806(1,716) -0,839(-1,832) -0,298(-0,525) 3,663[0,012]

0,297 2,102

ŞİRKET 8a 0,016 0,778* 0,908 -0,196 -0,038 3,557 0,303 1,348

(0,526) (4,318) (1,167) (-0,369) (0,481) [0,011]

* ilgili katsayının %5 düzeyinde istatistiksel bakımdan önemli olduğunu göstermektedir.

Parantez içindeki rakamlar ilgili katsayıların t istatistiği değerleridir.

Köşeli parantez içindeki rakamlar F İstatistiklerine ilişkin olasılık değerleridir.

a Katsayıların t istatistikleri, Newey ve West Değişen Varyans ve Otokorelasyonla Uyumlu Standart Hatalarına göre

düzeltmeyi yansıtmaktadır.

b Katsayıların olasılıkları, White Değişen Varyansla Uyumlu Standart Hatalarına göre düzeltmeyi yansıtmaktadır.

Tablo 2’de GFFM’ye ait bulgular yer almaktadır. GFFM sonuçları, pazarın 8 turizm işletmesinin tamamı için

önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Öte yandan, döviz kurundaki değişiklikler, sadece üç turizm

şirketi (Şirket 2, Şirket 4 ve Şirket 5) için önemli bir faktör olmuştur. SMB ve HML faktörleri için elde

edilen sonuçlar turizm şirketleri arasında benzerlik göstermiştir. Söz konusu iki faktör, sadece 6 kodlu turizm

şirketini etkilerken; diğer turizm şirketlerinin hisse senetleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmamıştır.

Diğer yandan, modellere ilişkin R2 değerleri önemli ölçüde değişkenlik göstermiştir. Bir diğer önemli bulgu,

kur riskine ilişkin istatistiksel bakımdan önemli olan beta katsayılarının negatif değer almasıdır. Buna göre,

döviz kuru riskinin önemli olduğu turizm şirketleri, döviz kuru riskinden olumsuz etkilenmektedir. Bu bulgu,

uygulamalı çalışma sonuçlarıyla büyük ölçüde örtüşmektedir (Kolari vd., 2008; Muller ve Verschoor, 2007;

Lee ve Jang, 2010, 2011).

Döviz kuru riskinden etkilenme bakımından İMKB turizm şirketleri arasında önemli farklılıklar gözlenmiştir.

Şirket 2, Şirket 4 ve Şirket 5 için döviz kuru riskine açık bir yapı gözlenirken; söz konusu üç turizm şirketi

dışındaki turizm şirketlerinin döviz kuru riskine açık olmadıkları belirlenmiştir. İMKB turizm şirketlerinin

döviz kuru riskine olan açıklık düzeylerinin farklı olması, net yabancı para pozisyonlarının büyüklüğüyle

ilişkilendirilebilir. Turizm işletmelerinin net yabancı para pozisyonlarının göreli önemi değerlendirilirken,

ölçeklendirme yapılması zorunlu olmuştur. Çünkü örneklemde yer alan turizm işletmeleri arasında önemli

ölçek farklılıkları bulunmaktadır. Bu çerçevede, turizm şirketlerinin net yabancı para pozisyonları aktif

büyüklüğüne oranlanarak ölçeklendirme yapılmıştır. Tablo 3’de turizm şirketlerinin 2002-2010 yıllarına ait

net yabancı para pozisyonlarının aktif büyüklüklerine oranlarına ilişkin veriler yer almaktadır.
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TABLO 3: Turizm Şirketlerinin Net Yabancı Para Pozisyonlarının Aktif Büyüklüklerine Oranları

YP/Aktifler
ŞİRKET

1

ŞİRKET

2

ŞİRKET

3

ŞİRKET

4

ŞİRKET

5

ŞİRKET

6

ŞİRKET

7

ŞİRKET

8

2010 0,000 -0,781 -0,066 -0,184 -0,815 0,010 0,120 0,004

2009 0,000 -0,746 -0,064 -0,367 -0,786 -0,012 0,045 -0,018

2008 -0,062 -0,696 -0,054 -0,412 -1,410 0,022 -0,005 0,044

2007 -0,048 -0,393 0,043 -0,305 -0,039 0,005 0,002

2006 -0,049 -0,461 0,003 -0,238 -0,357 0,013 0,004

2005 0,001 -0,475 0,067 -0,293 -0,359 0,000 -0,009

2004 -0,001 -0,414 0,039 -0,217 -0,398 0,000 0,019

2003 -0,003 -0,603 0,054 -0,320 -0,287 0,000 0,009

2002 -0,002 -0,581 0,085 0,127 -0,114 0,000 0,072

Ortalama -0,018 -0,572 0,012 -0,321 -0,473 -0,171 0,020 0,014

Tablo 3’deki veriler incelendiğinde, 2, 4 ve 5 kodlu turizm şirketlerinin diğer turizm şirketlerine göre net

yabancı para pozisyonunun aktif toplamına oranı açısından önemli ölçüde farklı olduğu gözlenmektedir. 1, 3,

7 ve 8 kodlu turizm şirketlerinin net yabancı para pozisyonları mutlak olarak aktifler içerisinde %2’nin

altında paya sahiptir. Şirket 6 için ise söz konusu oran %17 civarındadır. Oysa 2, 4 ve 5 kodlu turizm

şirketleri için net yabancı para pozisyonunun aktifler içindeki payı %30’un üzerindedir. Net yabancı para

pozisyonları açısından belirlenen bu farklılıkların regresyon analizi sonuçlarında da gözlendiği

düşünülmektedir. 2, 4 ve 5 kodlu turizm şirketlerinin döviz kuru riskinden daha fazla etkilenmelerinin, net

yabancı para pozisyonlarının göreli olarak büyük olmasından ve bu nedenle işlem etkisine maruz

kalmalarından kaynaklandığı söylenebilir.

Sonuç

Döviz kuru riski, sistematik karakteri nedeniyle tüm işletmeleri etkileyen bir risk faktörüdür. Ancak döviz

kuru riski, gelirleri veya giderleri yabancı para cinsinden olan işletmeleri çok daha fazla etkilemektedir.

Döviz kuru riskine daha fazla maruz kalan işletmeler içerisinde ihracat ve ithalat yapan işletmeler ile turizm

işletmeleri ön plana çıkmaktadır. Özellikle yabancı para cinsinden gelirleri ve giderleri arasında veya yabancı

para cinsinden alacakları ve borçları arasında denge sağlayamayan işletmelerin döviz kuru riskine daha fazla

açık olması beklenmektedir.

Bu çalışmada, İMKB’de işlem gören turizm şirketlerinin döviz kuru riskine duyarlılıkları araştırılmıştır. Bu

çerçevede, Temmuz 2002 ve Haziran 2010 döneminde hisse senetleri İMKB’de işlem gören ve aralıksız

verisi bulunan 8 turizm şirketine ait verilerden yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan temel regresyon

modelinde, Fama ve French (1992) ile Fama ve French (1993) tarafından geliştirilen Fama-French Üç Faktör

Modeline (FFM) döviz kuru değişiklikleri de açıklayıcı değişken olarak ilave edilmiştir. Son olarak, İMKB

turizm şirketlerinin döviz kuru riskine açıklık düzeylerindeki farklılıkları araştırmak amacıyla söz konusu

şirketlerin net yabancı para pozisyonlarının aktif toplamı içerisindeki göreli önemi de incelenmiştir.

Analiz sonuçları, döviz kuru riskinin İMKB’de hisseler işlem gören üç turizm şirketi için önemli bir risk

faktörü olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, döviz kuru riskinin turizm şirketlerinin hisse senedi getirilerini

olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Diğer yandan, döviz kuru riskinin, İMKB turizm şirketlerini farklı

düzeylerde etkilediği belirlenmiştir. Söz konusu üç turizm şirketinin döviz kuru riskine açık olduğu

saptanırken; diğer turizm şirketlerinin döviz kuru riskine açık olmadıkları belirlenmiştir. Turizm şirketlerinin

döviz kuru riskine olan açıklık düzeylerinin farklı olması, net yabancı para pozisyonlarının büyüklüğüne

bağlanabilir. Döviz kuru riskinden olumsuz biçimde etkilenen üç turizm şirketinin net yabancı para

pozisyonlarının aktiflerine oranı, diğer turizm şirketlerine göre belirgin biçimde daha büyüktür. Bu

çerçevede, net yabancı para pozisyonunun göreli büyüklüğünün, turizm şirketlerinin döviz kuru riskine

duyarlılıklarını önemli biçimde etkilediği söylenebilir.

Çalışmada elde edilen bulgular, açık döviz pozisyonu bulunan turizm şirketlerinin döviz kuru riskine maruz

kaldıklarını göstermektedir. Diğer yandan, açık pozisyonu görece küçük olan turizm şirketlerinde döviz kuru

riskine duyarlılık belirlenememiştir. Ancak burada açıklığa kavuşturulması gereken bir konu ortaya

çıkmaktadır. Net yabancı para pozisyonu küçük olan turizm şirketlerinin bu düzeyi bilinçli olarak sağlayıp
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sağlamadıkları bilinmemektedir. Eğer yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülükler eşleştirilerek bu sonuç

elde ediliyorsa başarılı bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Ancak tesadüfen oluşan bir yabancı para cinsi

varlık ve yükümlülük eşleşmesi söz konusu ise bu işletmelerin ihtiyatlı olması gerekmektedir. İzleyen

dönemlerde açık pozisyonla ve dolayısıyla döviz kuru riski ile karşılaşmaları olasılığı vardır. Öte yandan,

halen döviz kuru riskine maruz kalan veya izleyen dönemlerde kur riskini sadece operasyonel korunma

yöntemleriyle yönetemeyecek durumdaki işletmelerin finansal korunma seçeneğini de değerlendirmesi

gerekebilir. Çünkü finansal ve operasyonel korunma yöntemlerinin birlikte kullanılması önerilmektedir.

Hatta bazı çalışmalara göre, operasyonel ve finansal riskten korunma birbirlerini tamamlayıcı özelliktedir

(Wong, 2007; Kim ve diğerleri, 2009). İşletmelerin kısa vadeli döviz kuru riskine açıklığı finansal korunma

yöntemleriyle; uzun vadeli açıklığı ise operasyonel korunma yöntemleriyle yönetme eğiliminde oldukları

belirtilmektedir (Chowdhry ve Howe, 1999).

Bu çalışmanın, finans yazınına ve turizm sektöründeki uygulamacılara önemli katkılar sağlaması

beklenmektedir. Öncelikle çalışmanın Türk turizm şirketlerinin döviz kuru riskine açıklıkları ve bu açıklığın

nedenleri konusunda literatürdeki eksikliği kapatmada öncü bir çalışma olacağı düşünülmektedir. Yine

çalışma sonucunda elde edilen bulguların döviz kuru riskine açıklığın nedenleri ve döviz kuru riskinin

yönetimi konusunda turizm sektöründeki uygulamacılara da yararlı bilgiler sağlayacağı beklenmektedir.

Gelecekte konuyla ilgili gerçekleştirilecek çalışmalarda halka açık olmayan çok sayıdaki turizm şirketinin

(konaklama şirketleri, seyahat ve ulaştırma şirketleri gibi) döviz kuru riskine açıklıklarının araştırılması

önerilebilir. Ayrıca halka açık olan veya olmayan Türk turizm şirketlerinin diğer finansal risk faktörlerine

açıklıklarının incelenmesinin de Türk turizm sektöründe finansal risk yönetimi konusunda yararlı bilgiler

sağlaması açısından önemli olacağı düşünülmektedir.
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Özet

Etkinlik ölçümleri, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, sektörde meydana gelen gelişmelere

cevap verebilmeleri ve finansal olarak başarılı olabilmeleri açısından önemlilikarz etmektedir. Veri zarflama

analizi, çok sayıda girdi ve çıktı unsuru belirlenerek, karar birimlerinin göreceli etkinliklerinin

hesaplanmasında kullanılan parametrik olmayan matematiksel programa dayalı bir ölçüm tekniğidir. Bu

çalışmada Türkiye’de İMKB TRZM endeksinde yer alan işletmelerin 2009 – 2010 yıllarına ilişkin mali

verileri kullanılarak, finansal etkinlikleri Veri Zarflama Analizi(VZA) tekniği ile ölçülmüştür. Yapılan analiz

sonucunda belirlenen kriterlere göre etkin ve etkin olmayan turizm işletmeleri tespit edilmiştir. Bununla

birlikte ilgili kriterlere göre etkin olmayan işletmelerin etkin olamama nedenleri irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İMKB Turizm Endeksi, Etkinlik Ölçümü, Veri ZarflamaAnalizi.

Giriş

Turizm sektörünün doğrudan ve dolaylı istihdam sağlamasının yanı sıra görünmeyen ihracat yönünün de

olması, bu sektörü ekonominin önemli bir unsuru haline getirmektedir. Turizm sektöründe yaşanan olumlu

gelişmeler, ülke ekonomisinin büyümesini ve toplumsal refahın artmasını sağlamaktadır. Turizm sektörünün

gelişmesi ise turizm işletmelerinin etkin ve verimli bir şekilde faaliyet göstermeleriyle gerçekleşmektedir.

Turizm işletmelerinin varlıklarını sürdürebilmeleri isestratejik finansal kararların doğru zamanda ve doğru

şekilde uygulanması ile mümkündür. Uygulanacak stratejik finansal kararlarda işletme kaynaklarının

optimalşekilde kullanılması ile işletme performansının artırılması önem arz etmektedir. İşletme

performansının ölçülmesinde çok sayıda parametrik veya parametrik olmayan yöntemler kullanılmaktadır.

Ata ve Yakut (2009) çalışmalarında parametrik olmayan yöntemlerden en yaygın olanının Veri Zarflama

Analizi olduğu belirtmektedirler.

Etkinlik kavramı,önceden belirlenen politika, proje ve alınan önlemlerle, belirlenmiş amaçlara, ne ölçüde

ulaşıldığı ve ne kadar gerçekleştirildiği anlamına gelmektedir. Etkinlik göstergeleri, geleneksel amaçlara

ulaşma çabalarının boyutlarının ne olduğunun belirlenmesi ile ilgilidir.Performans ölçümündeki verimlilik

ölçütünün kullanımında karşılaşılan zorluklar nedeniyle, verimlilikten daha geniş bir kavram ve ölçüt olan

etkinlik ölçütü ortaya çıkmıştır. Etkinlik ölçütünün kullanılması sonucu, gereğinden fazla girişilen veya

tekrarlanan faaliyet, mal ve hizmetlerin belirlenmesi söz konusu olmaktadır. Böylece, doğru hedeflerin,

doğru amaçların, doğru kaynakların, doğru faaliyetlerin seçimi mümkün olmaktadır (Bilgin, 2007: 74).Etkinlik

değerlemesi, mevcut rekabet ortamı içinde firmaya nerede olduğunu belirleme imkânı verirken eldeki

girdilerden nasıl daha fazla çıktı üretebileceğini göstermektedir (Yolalan, 1993).
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Bu çalışmanın amacı, belirli bir çıktı bileşimine elde edebilmek için olması gereken en uygun girdi bileşimini

gösteren Veri Zarflama Analizi (VZA) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB)’de işlem gören

turizm hisselerinin finansal etkinliklerinin göreceli olarak belirlenmesidir. Bu amaçla çalışmada ilk olarak

veri zarflama analizi ile ilgili bilgi verilmiş, sonrasında ise İMKB de işlem gören turizm işletmelerinin

finansal performansa dayalı etkinlik ölçümleri yapılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır.

Veri Zarflama Analizi

Veri Zarflama Analizi (DEA – Data Envelopment Analysis) karar alma birimlerinin göreceli etkinliklerinin

belirlenmesini amaçlayan bir doğrusal programlama yöntemidir (Allen ve Thanassoulis, 2004: 363). 1978

yılında Charnes ve arkadaşları tarafından ortaya atılan bu ölçüm modeli, etkinlik ölçmede sağladığı kolaylık

nedeniyle, zaman içinde kâr amacı olan-olmayan tüm kurum ve kuruluşlar için performans değerlendirmede

sıklıkla kullanılan bir yöntem olmuştur (Kao ve Liu, 2009: 312). Özellikle birden çok ve farklı ölçü

birimlerine sahip girdi ve çıktıların karşılaştırma yapmayı zorlaştırdığı durumlarda, karar birimlerinin göreli

performansını ölçmeye olanak tanıması (Kayalıdere ve Kargın, 2004: 203), bu yöntemin yaygın bir şekilde

kullanılma nedeni olarak gösterilmektedir. Ayrıca Veri Zarflama Analizi, her bir karar verici için kapsamlı

bir performans ölçümü yapmaktadır (Wagner veShimshak, 2007).

Veri zarflama analizi, gözlem kümesinin seçimi, girdi ve çıktı kümelerinin belirlenmesi, optimizasyon

modelinin belirlenmesi, ölçeğe göre getiri tipinin seçilmesi ve modelin uygulanarak sonuçların yorumlanması

olmak üzere 5 aşamadan oluşmaktadır (Baysal ve diğ., 2005: 69-70).

Karar birim sayısı n, girdi sayısı m ve çıktı sayısı s iken Charnes ve arkadaşları tarafından önerilen, karar

birimlerinin göreceli etkinliklerinin ölçülmesi için kesikli doğrusal programlama ve kısıtlar formülüaşağıdaki

gibidir (Udhayakumari vd. 2011: 389).
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Veri zarflama analizi için Charnes, Cooper ve Rhodes(1978)tarafından ortaya atılan çıktı yönlü dual (çift)

CCR modelinin matematiksel kalıbı ve kısıtları aşağıdaki gibidir (Yalçıner ve diğ. 2004).
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Araştırmanın Yöntemi

Araştırmanın amacı, turizm işletmelerinin, finansal etkinliklerinin veri zarflama analizi ile ölçülmesi ve

işletmeler arası göreceli üstünlüklerin belirlenmesidir. Araştırmanın amacını gerçekleştirmekiçin finansal

strateji konusunda belli bir bilinç düzeyine sahip olduğu ve finansal stratejilere ihtiyaç duyduğu varsayılan,

İMKB’de işlem gören turizm işletmeleri araştırma evreni olarak belirlenmiştir. İMKB Hizmetler Endeksinin

(XUHIZ) alt endeksi olan İMKB Turizm Endeksi’nde (XTRZM) yer alan işletmeler Tablo 1’de

sunulmuştur.
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Tablo 1. İMKB Turizm Endeksinde Yer Alan İşletmeler

No Kodu Şirket Adı

1 AYCES Altınyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.

2 AVTUR Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.

3 FVORI Favori dinlenme Yerleri A.Ş.

4 MAALT Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş.

5 MARTI Martı Otel İşletmeleri A.Ş.

6 METUR Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.

7 NTTUR Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.

8 TEKTU Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.

9 UTPYA Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş.

Kaynak: www.imkb.gov.tr

İşletmelerin 2009 - 2010 yılı mali tablolarından elde edilen veriler DEAP (Data Envelopment Analysis

Program) yardımıyla analiz edilmiştir. Girdi ve çıktı unsurları, konuya ilişkin literatür (Yalçıner vd., 2004;

Titiz vd., 2007; Chen vd., 2008; Chen, 2008; Dinçer, 2008;Ertuğrul ve Tuş Işık, 2008; Min vd., 2008; Neves

ve Lourenço, 2009; Özer vd., 2010) ışığında belirlenmiştir. Girdi unsuru olarak cari oran (CO), kısa vadeli

borçlar/toplam aktifler oranı (KVB/A), öz kaynaklar/aktifler oranı (Ö/A) ve satılan mallar maliyeti (SMM)

tercih edilmiştir. Çıktı unsuru olarak ise aktif kârlılık oranı (AK), net kâr marjı (NKM) ve hisse başına kâr

(HSK) kullanılmıştır. Girdi ve çıktı unsurları Tablo 2.’de sunulmuştur.

Tablo 2. Girdi-Çıktı Unsurları

G1 Cari Oran CO

G2 Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler KVB/A

G3 Öz kaynaklar/Aktifler Ö/A

G4 Satılan Mallar Maliyeti SMM

Ç1 Aktif Kârlılığı AK

Ç2 Net Kâr Marjı NKM

Ç3 Hisse Başına Kâr HBK

Analiz ve Bulgular

Analizlere başlanmadan önce girdi ve çıktı unsurlarının pozitif olma varsayımının ( 0, ir
vu

) sağlanması

amaçlanmıştır. Bu doğrultu da karar birimlerini ait girdi ve çıktı unsurları arasında Ç1, Ç2, Ç3’de yer alan

negatif değerlernenormalizasyon formülü aracılığıyla pozitif değerlere dönüştürülmüştür (Yıldız, 2005: 291).

=j
karar birimine ait r çıktı değeri

=j
karar birimine ait en büyük r değeri

=j
karar birimine ait en küçük r değeri

VZA yönteminin varsayımları sağlandıktan sonra veriler, DEAP v.2.1 matematiksel analiz programı ile

analiz edilmiştir. Değişken ölçek varsayımı altında, çıktı yönlü, Malmquist veri zarflama analizi metodu

kullanılmıştır. Yapılan etkinlik analizine ilişkin sonuçlar Tablo 3. de sunulmuştur.
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Tablo 3. Etkinlik Skorları
No

İşletmeKodu 2009 Yılı

Etkinlik Skoru

2010 Yılı

Etkinlik Skoru

1 AYCES 1.000 1.000

2 AVTUR 0.889 1.000

3 FVORI 1.000 1.000

4 MAALT 1.000 1.000

5 MARTI 0,782 0.984

6 METUR 1.000 1.000

7 NTTUR 1.000 1.000

8 TEKTU 1.000 0.922

9 UTPYA 1.000 1.000

2009 yılı mali verilerine göre analiz kapsamında yer alan dokuz karar biriminden yedisi (AYCES, FVORI,

MAALT, MARTI, METUR, NTTUR, TEKTU, UTPYA) etkin bulunmuştur. 2010 yılı mali verilerine göre

yapılan etkinlik ölçümüne göre iki işletmenin (MARTI ve TEKTU) etkin olmadığı görülmüştür.

Sonuç ve Öneriler

Artan turizm talebi sonucu turizmin ülke ekonomisine katkısı sürekli olarak artmakta, bunun paralelinde

turizm işletmeleri her geçen gün önem kazanmaktadır. Turizm talebini karşılamak ve rekabet ortamında var

olabilmek adına turizm işletmelerinin mali açıdan da etkin olması kaçınılmazdır. İMKB Turizm Endeksinde

işlem gören işletmelerinin finansal performanslarına yönelik olan bu çalışmada etkinliğin ölçümünde Veri

Zarflama Analizinden (VZA) yararlanılmıştır. Birden çok girdi ve çıktı unsurunun değerlendirilebildiği VZA,

araştırmacılara çok yönlü analiz imkânı sunmaktadır. Çalışmada çıktı yönlü analiz yapılmış ve işletmelerin

temel hedeflerinin kâr maksimizasyonu olduğu düşüncesiyle seçilmiş bazı karlılık oranları çıktı unsurları

olarak belirlenmiştir. Ayrıca, etkinliği ölçülen işletmelerin İMKB’de işlem görmesi nedeniyle hisse başına

getiri, çıktı unsuru olarak modele eklenmiştir.

İMKB TRZM Endeksinde işlem gören işletmelerinin finansal etkinliklerinin ölçüldüğü bu çalışmada 2009

yılı mali verilerine göre etkinlik skorlarına bakıldığında AYCES, FVORI, MAALT, METUR, NTTUR,

TEKTU ve UTPYA’nın etkin olduğu, AVTUR ve MARTI’nın etkin olmadığı tespit edilmiştir. 2010 yılı mali

verilerine göre ise AYCES, AVTUR, FVORI, MAALT, METUR, NTTUR ve UTPYA etkin olarak

belirlenmiştir. MARTI ve TEKTU’nun ise etkin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Etkinlikleri analiz edilen işletmelerin önemli bir kısmının etkin olması bu işletmelerin sektörün öncü

kuruluşları arasında yer almaları, belirli bir büyüklüğe sahip olmaları, kurumsal bir yapı ile yönetilmeleri ve

bağımsız dış denetime tabii olmaları ile açıklanabilmektedir.

2009 – 2010 yıllarındaMARTI’nın hisse senetlerinin bir kısmına işlem yasağı getirilmesi, bağlı ortaklık

sermayesinin artırılması, hisse senetlerinin üzerindeki rehinin kaldırılması, otel yenileme çalışmalarının

yapılması (www.kap.gov.tr)gibi özel durumlar, bu dönemlerde etkin olamamasının nedeni olarak

gösterilebilir. Ayrıca, veri zarflama analizi, etkin olmayan işletmelerin etkin hale gelebilmeleri için gerekli

potansiyel iyileştirme oranlarını da sunmaktadır. İşletmelerin bu oranları dikkate alarak etkinliklerini

artırmaları mümkün olabilecektir.

Çalışmada işletmelerin bilanço ve gelir tablolarına ilişkin salt rakamlara yer verilmemesine dikkat edilmiştir.

Ancak literatürde, VZA yönteminde belirlenen girdi-çıktı unsurlarının oranlardan oluşmasının hata payını

yükselteceği yönünde görüşler bulunmaktadır. Ayrıca, İMKB TRZM endeksinde sadece dokuz işletmenin

bulunması çalışmanın kısıtı olarak ifade edilebilir. İlerde çalışma yapacak araştırmacılara turizm sektörünün

farklı kollarında faaliyet gösteren işletmelere yönelik analizler yapılması önerilebilir. Ayrıca etkinlik -

verimlilik ölçümü yapan farklı analiz tekniklerinin kullanıldığı araştırmalar, geleceğe yönelik yapılabilecek

çalışmalar arasında yer almaktadır.
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Özet

Bu çalışmanın amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören turizm şirketlerinde Gibrat

orantılı etki yasasının geçerli olup olmadığını tespit etmek ve dolayısıyla söz konusu turizm şirketlerinin

büyüme süreçlerini analiz etmektir. Bu bağlamda, 2002 – 2011 döneminde İMKB’de işlem gören 8 turizm

şirketine ait çeyrek dönemlik veriler üzerinde panel veri metodolojisi kullanılarak konu incelenmiş daha

sonra Arellano Bond Genelleştirilmiş Momentler Metodu (GMM) yöntemi ile analizler yinelenmiştir. Analiz

sonuçlarına göre İMKB turizm şirketlerinden küçük olanların büyük olanlara göre daha hızlı büyüdüğü ve bu

bağlamda Gibrat orantılı etki yasasının geçersiz olduğu belirlenmiştir. Ayrıca İMKB turizm şirketlerinin

toplam aktiflerindeki büyümenin gelecekteki toplam aktiflerdeki büyümeyi anlamlı şekilde etkilediği

saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gibrat Yasası, Gibrat Orantılı Etki Yasası, İMKB, Turizm.

Giriş

İşletmelerde büyüklük düzeyi ve büyüme hızı başta iktisat olmak üzere finans çevrelerinde de üzerinde en

fazla araştırılma yapılan konular içerisinde bulunmaktadır. Özellikle günümüzdeki yoğun rekabet ortamında

işletmelerin ayakta kalabilmeleri için büyüklüklerine ve büyüme hızlarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

İktisat ve işletme bilim dallarında büyüme üzerinde etkili olan çok çeşitli faktörlerin olduğu belirlenmiştir.

Özellikle işletme büyüklüğü, işletme yaşı, işletmenin sahiplik yapısı, işletmenin faaliyet gösterdiği sektör

gibi faktörlerin işletme büyümesine etki eden önemli faktörler olduğu ifade edilmektedir. Bunlar dışında

ölçülmesi mümkün olmayan çeşitli faktörlere de rastlanmaktadır. İşletmenin hukuki yapısı, organizasyon

şekli, yöneticilerin tecrübesi gibi faktörler bunlara örnek verilebilir. Buna göre işletme büyümesi üzerinde

etkili olabilecek birçok faktör vardır ve yenileri bulunabilir. İşletme büyümesi üzerinde etkili olan faktörler

içerisinden en çok tartışılan faktör ise işletme büyüklüğüdür (İskenderoğlu, 2008).

Turizm sektörü genel olarak sabit sermaye yoğun yatırımların gerçekleştiği (aktif toplamının %85-90’nı sabit

varlıklardan oluşmakta) ve arzın esnek olmadığı ama buna karşın talebin esnek olduğu bir sektördür.

Bununla beraber işletme dışındaki sistematik risklere son derece duyarlı olan ve gelecekle ilgili olarak risk ile

belirsizliğin her zaman mevcut olduğu bir sektördür. Bu nedenle sabit varlık ağırlıklı bu sektörde büyüme

dinamiklerinin belirlenmesi, büyüme sürecinin hangi büyüklükteki işletmelerin lehine olduğunun anlaşılması

büyük önem arz etmektedir.

Bu çalışmanın amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören turizm şirketlerinde Gibrat

orantılı etki yasasının geçerli olup olmadığını tespit etmek ve dolayısıyla söz konusu turizm şirketlerinin

büyüme süreçlerini analiz etmektir. Bu bağlamda, İMKB’de işlem gören 8 işletmeye ait çeyrek dönemlik

veriler kullanılarak 2002 – 2011 dönemi için bazı ekonometrik analizler gerçekleştirilmiştir. Analizlerin

gerçekleştirilmesinde iki farklı yöntemden yararlanılmıştır. Buna göre öncelikle panel veri metodolojisi

kullanılarak konu incelenmiş daha sonra Arellano Bond Genelleştirilmiş Momentler Metodu (GMM)

yöntemi ile analizler yinelenmiştir. Literatürde Gibrat Orantılı Etki yasasını sınayan pek çok uygulamalı

çalışmaya rastlanabilir. Ancak ilgili çalışmalar genellikle imalat sektörü üzerine gerçekleştirilmiştir. Buna
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karşın turizm sektörüne yönelik olarak çok kısıtlı sayıda çalışma gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Ayrıca

Arellano Bond GMM yöntemi ile konuyu inceleyen çalışma sayısı da oldukça sınırlıdır. Bu bağlamda

çalışmanın kullanılan yöntem ve uygulandığı sektör açısından literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bununla birlikte sektördeki yöneticilere ve yatırımcılara büyüme süreci ve büyüklük düzeyiyle ilgili karar

almada yararlı bilgiler sağlaması açısından önemli olacağı düşünülmektedir.

Çalışma, beş bölümden oluşmaktadır. İzleyen bölümde konuyla ilgili uygulamalı çalışmalar özetlenmiştir.

Üçüncü bölümde kullanılan veriler ve yöntem açıklanmış; dördüncü bölümde ise uygulama sonuçları

yorumlanmıştır. Çalışmanın son bölümünü ise sonuç bölümü oluşturmuştur.

Literatür Taraması

Günümüzde artan rekabetin etkisi ile birlikte işletmelerde ve tüm sektörlerde büyümenin önemi artmış ve

konu teorik olarak da araştırılmaya başlanmıştır. Gibrat Orantılı Etki Yasası ismi ile literatüre yerleşen

büyüme ve büyüklük arasındaki ilişki literatürde sıkça araştırılan konulardan biridir. Gibrat Orantılı Etki

Yasasının geçerliliğini inceleyen çalışmalar, büyüme ve büyüklük arasındaki ilişkiyi farklı büyüklük

ölçütleri, farklı dönemler, farklı sektörler ve farklı yöntemler kullanarak araştırmışlardır. Gibrat Orantılı Etki

Yasası ile ilgili tartışmalar çoğunlukla büyüklük ölçütü olarak hangi faktörün kullanılması gerektiği etrafında

yoğunlaşmıştır. Literatürde büyüklük ölçütü olarak çalışan sayısı, aktif büyüklüğü, satışlar, özsermaye, net

kar verilerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Konuyu ilk defa inceleyen çalışma olarak kabul edilen Robert

Gibrat’ın (1931) “Inegalities of Economies” başlıklı çalışması Fransız imalat sanayi işletmelerinin 1896 –

1921 dönemine ait çalışan sayısı verilerinden yararlanarak gerçekleştirilmiş bazı analizleri içermektedir.

Çalışmanın sonuçlarına göre, farklı büyüklükteki işletmelerin büyüklük dağılımları çarpık ancak tesadüfî

süreçlerle açıklanabilen yapıdadır. Diğer bir ifade ile küçük işletmelerin büyümesi ile büyük işletmelerin

büyümesi arasında bir fark yoktur. İlerleyen dönemlerde gerçekleştirilen Hymer ve Pashigan (1962)

çalışması 1.000 ABD işletmesine ait aktif büyüklüğünü kullanarak büyüme ve işletme büyüklüğü arasında

hiçbir ilişki olmadığı sonucunu tespit etmiştir. Ancak Samuels (1965), 400 İngiliz sanayi işletmesinde Gibrat

orantılı etki yasasının geçerli olmadığını büyük işletmelerin küçüklere kıyasla daha hızlı büyüdüğünü tespit

etmiştir. Singh ve Whittington (1975), 1948 – 1960 dönemi için İngiliz imalat sanayi işletmelerine ait net

aktifler ve sabit varlıklar verilerini kullanarak Gibrat orantılı etki yasasının geçersiz olduğunu ve büyümenin

büyük işletmelerin lehine olduğunu belirlemişlerdir. Hall (1987), Gibrat orantılı etki yasasını 1.778 ABD

imalat sanayi işletmesi üzerinde incelemiş ve ilgili yasanın geçerli olmadığı sonucuna varmıştır. Dunne ve

Hughes (1994), aktif büyüklüğünü ve işletme yaşını incelemişler ve küçük işletmelerin daha hızlı

büyüdüğünü tespit etmişlerdir. Weiss (1998) ise 40.000 adet Avusturya çiftlik işletmesinde ait fiziksel

büyüklük verilerini kullanarak büyümenin rastgele olmadığını ve büyüklüğe önemli ölçüde bağlı olduğu

sonucuna ulaşmıştır. Goddard ve diğerleri (2002) çalışmasında ise konu panel veri metodolojisiyle

incelenmiş ve Gibrat orantılı etki yasası geçersiz bulunmuştur. Büyüme faktörü olarak satışlardaki artışın

kullanıldığı bir çalışma olan Monte ve Papagni (2003) çalışmasında panel veri yöntemi kullanılarak 500

İtalyan işletmesi üzerinde Gibrat orantılı etki yasası reddedilmiştir. Oliviera ve Foertunato (2004)

çalışmasında GMM yöntemi kullanılarak Gibrat orantılı etki yasasının Portekiz işletmelerinde geçersiz

olduğu belirlenmiştir. Reichstein ve Jensen (2005) ise sektör ayırımı gözeterek 4.000 işletme üzerine bir

analiz gerçekleştirmişler ve işletmelerin büyümelerinin tesadüfi süreçler ile açıklanabilir bir yapıda olduğunu

belirlemişlerdir. Goddard ve diğerleri (2006), 96 büyük İngiliz işletmesinde 1970 – 2001 dönemi arasında

Gibrat Orantılı Etki Yasasının geçersiz olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Chu ve diğerleri (2008), elektronik

alanında faaliyet gösteren 48 Tayvan işletmesinin aktif büyüklüğü verisinden yararlanarak konuyu

incelenmişler ve Gibrat Orantılı Etki Yasasını destekler nitelikte sonuçlara varmışlardır. Cirillo (2010),

çalışmasında Gibrat orantılı etki yasası, 1983 – 2003 dönemleri arası her dönem en az 25.000 İtalyan sanayi

işletmesi örnekleme dahil olacak şekilde incelenmiş ve işletme yaşının da konu üzerinde etkili olup olmadığı

incelenmiştir. Büyüklük değişkeni olarak sermayenin kullanıldığı çalışmadan elde edilen sonuçlar farklı yaş

gruplarındaki işletmelerin büyüme dağılımlarının benzer olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca genel olarak

değerlendirildiğinde Gibrat orantılı etki yasasının geçerli olduğu ancak küçük işletmeler arasında bir

değerleme yapıldığında geçersiz olduğu ortaya konmuştur.

Konu ile ilgili ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde Kılıçkaplan ve Baştürk (2007)

çalışmasına rastlanmıştır. İlgili çalışmada İstanbul Sanayi Odası (İSO) en büyük 500 işletmelerinden 1993 –

2004 dönemi boyunca varlığını sürdürmüş 30 işletmeye ait çalışan sayısı verilerinden yararlanarak büyüme

dağılımları üzerine ki kare analizi gerçekleştirmiş ve Gibrat Orantılı Etki Yasasının geçerli olduğu sonucuna

ulaşılmıştır. Benzer şekilde ülkemizde gerçekleştirilmiş bir diğer çalışma olan Doğukanlı ve diğerleri (2008)

çalışmasında İSO 1.000 işletmelerinin 1997 – 2006 dönemleri arası çalışan sayısı verilerinden yararlanılarak

kesit regresyon analizi gerçekleştirilmiş ve Gibrat orantılı etki yasasının geçersiz olduğu, küçük işletmelerin
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büyüklere kıyasla daha hızlı büyüdüğü tespit edilmiştir. Aynı yazarlar tarafından gerçekleştirilen bir diğer

çalışma olan İskenderoğlu ve diğerleri (2008) çalışmasında ise aynı örneklem ve aynı dönem kullanılmış

ancak büyüklük göstergesi olarak net aktifler, özsermaye, üretimden satışlar değişkenleri ayrı ayrı analizlere

dahil edilmiştir. Gerçekleştirilen kesit regresyon analizinden elde edilen sonuçlar Gibrat Orantılı Etki

Yasasının geçersiz olduğunu ve küçük işletmelerin daha hızlı büyüdüğünü ortaya koymaktadır. Özmen ve

diğerleri (2010) çalışmasında ise 1997 – 2006 dönemleri arasında İSO 1000 sıralamasına sürekli olarak

girebilmiş 127 işletme üzerine panel ve dinamik panel yöntemleri kullanılarak analiz gerçekleştirilmiş ve

Gibrat orantılı etki yasası sınanmıştır. Çalışan sayısı, net aktifler, üretimden satışlar ve özsermaye

değişkenlerinin ayrı ayrı analizlere dahil edildiği çalışmadan elde edilen sonuçlar Gibrat Orantılı Etki

Yasasının geçerli olmadığı ortaya koymaktadır. Ülkemizde gerçekleştirilen bir diğer çalışma olan Vural

(2010) çalışmasında Gibrat orantılı etki yasasının geçerli olup olmadığı 1988 – 2008 dönemi için Türk

bankacılık sektörü üzerine incelenmiş ve büyümenin küçük bankalar lehine olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Konuyla ilgili turizm sektörüne yönelik olarak çok kısıtlı çalışmanın yapıldığı saptanmıştır. Tarafımızca

yapılan literatür taraması neticesinde turizm sektörüne yönelik olarak sınırlı sayıda çalışmaya rastlanılmıştır.

Rufin (2007) çalışmasında 1997 – 2000 dönemi arasında 1.131 İspanyol Turizm işletmesine ait sektör

bilançolarından yararlanarak Gibrat Orantılı Etki Yasasının geçerliliği incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen

sonuçlar ilgili yasanın geçersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Park ve Kim (2010) çalışmasında ise ABD

restoran sektörüne ait 1995 – 2005 arası toplam aktifler ve net satışlar verilerinden yararlanarak Gibrat

orantılı etki yasasını incelenmiştir. Çalışma sonucunda Gibrat orantılı etki yasasının restoran işletmelerinde

geçersiz olduğunu, minimum etkin ölçeğin altında olan restoranlar arasında büyüklerin, minimum etkin

ölçeğin üzerinde olan restoranlar arasında ise küçüklerin daha hızlı büyüdüğünü belirlemişlerdir. Yiyecek

içecek sektörü üzerine gerçekleştirilen bir analiz olan Jang ve Park (2011) çalışmasında ise sadece orantılı

etki yasası değil aynı zamanda karlılığın kalıcılığı konuları incelenmiştir. Örneklem dönemi olarak 1978 –

2007 arası yılların belirlendiği çalışmada yaklaşık 100 adet ABD restoran işletmesine ait net satış karlılığı ve

net satışlar verisi kullanılarak GMM analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar Gibrat

orantılı etki yasasının geçersiz olduğunu ortaya koymaktadır.

Araştırma Yöntemi ve Veriler

Çalışma, 2002q1 – 2011q2 döneminde hisse senetleri İMKB’de işlem gören ve aralıksız verisi bulunan 8

turizm işletmesini kapsamaktadır. Örnekleme dahil edilen turizm işletmeleri Altınyunus Çeşme, Favori

Dinlenme Yer., Marmaris Altınyunus, Martı Otel, Metemtur Otelcilik, Net Turizm, Petrokent Turizm, Tek

Art Turizm olarak sıralanabilir. Çeyrek dönemlik bilanço ve gelir tablosu verilerinin esas alındığı çalışmada

birbirini tamamlar nitelikte iki farklı yöntem kullanılmıştır. Bunlardan birincisi panel veri metodolojisine

bağlı regresyon analizi ve regresyon modeli, diğeri ise Arellano Bond GMM yöntemi ve bu yönteme bağlı

model olarak ifade edilebilir. Literatürde bu konu ile ilgili gerçekleştirilen analizlerde büyüklük olarak

çalışan sayısı, aktif büyüklüğü, satış gelirleri, özsermaye ve net kar verileri kullanılmıştır. İlgili literatürün

ışığında büyüklük ölçütü aktif toplamı, satış gelirleri, özsermaye olarak ayrı ayrı belirlenmiş ve turizm

sektörünün, kendine özgü yapısı dikkate alınarak maddi duran varlıklarda analizlere ayrıca dâhil edilmiştir.

Büyüklük ölçütü olarak belirlenen veriler İMKB resmi internet sitesinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu

web sitesinden (www.kap.gov.tr) derlenmiştir. Çalışmada kullanılan regresyon modeli aşağıdaki şekilde ifade

edilmektedir:

Yi,t = α + βYi,t-1 + et (1)

Yi,t : i işletmesine ait (t) dönemindeki büyüklük gözleminin logaritmik değeri

Yi,t-1 : i işletmesine ait (t – 1) dönemindeki büyüklük gözleminin logaritmik değeri

et : t dönemindeki stokastik hata terimi

Panel veri metodolojisine bağlı regresyon modelinde yer alan α parametresi işletmeye özgü büyümeyi, β

parametresi ise büyüme ile büyüklük arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Gerçekleştirilecek tahminler

sonucunda, β katsayısının 1 çıkması Gibrat Orantılı Etki Yasasının geçerli olduğunu ve büyümenin tesadüfî

süreçlerle açıklanabildiğini ortaya koyacaktır. Diğer bir ifade ile büyüme mevcut büyüklükten bağımsız,

küçük, orta ve büyük işletmelerin büyümeleri orantısal olarak benzer olacaktır. β katsayısının 1’den büyük

çıkması büyümenin büyük işletmelerin lehine olacağı sonucu ortaya koyacaktır. β katsayısı 1’in altında

çıkması ise büyümenin küçük işletmelerin lehine sonuç vereceğini gösterecektir.

Çalışmada uygulanan diğer yöntem olan Arellano Bond GMM yöntemi birinci dereceden otoregresif panel

tahmin süreçlerinde kullanılmaktadır. Statik tahmin modellerinde açıklayıcı değişkenlerin dışsal olması ve

hata terimleriyle korelâsyona sahip olmaması, hata terimlerinin yapısının kabul edilebilir olduğunu

göstermektedir. Ancak dinamik modellerde hata teriminin de dinamik olması bağımlı değişkenle hata
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terimlerini ilişkili hale getireceği için gerçekleştirilecek panel tahminleri yanlı sonuçlar verecektir (Hsiao,

2002). Dinamik panel tahminlerinde karşılaşılan bu sorunu çözümünde Arellano ve Bond (1991) tarafından

bazı öneriler geliştirilmiştir. Buna göre, değişkenlerin birinci dereceden farklarının alınıp bağımlı değişkenin

geçmiş dönem değerlerini araç değişkeni olarak kullanan GMM metodu ile dinamik panel tahmininde oluşan

aksaklıklar giderilebilir. Böylece araç değişkenlerin kullanılması, ilgili GMM koşulları altında yansız tahmin

edicilerin bulunmasını sağlayacaktır.

İlgili ekonometrik düzenlemeler altında, GMM varsayımları sonrası, Gibrat modeli aşağıdaki şekilde tekrar

ifade edilebilir:

(Yi,t - Yi,t-1) = α + β(Yi,t-1 - Yi,t-2) + et ve buradan

Gi,t = α + λGi,t-1 + et (2)

Gi,t : i işletmesine ait t döneminde gerçekleşmiş büyüme

Gi,t-1 : i işletmesine ait
t-1

döneminde gerçekleşmiş büyüme

et : t dönemindeki hata terimi

Dinamik panel veri uygulanması, Gibrat modelinin geçerlilik eşiği olarak kullanılan β = 1 sonucundaki β

katsayısını değiştirdiğinden, ilgili geçerlilik eşiği ortadan kalkmıştır. Diğer bir ifade ile Gibrat modelinde

kullanılan β katsayısı Arellano ve Bond (1991) düzeltmesi altında şekil değiştirmiş ve λ halini almıştır.

Ancak λ katsayısıyla ilgili olarak β katsayısındaki gibi bir β = 1 eşiği söz konusu değildir. λ katsayısı hangi

işletmelerin daha hızlı büyüyeceği yönünde fikir vermez. Bu durumda elde edilecek λ katsayısı sonuçlarına

göre, yorum yapılırken iki farklı büyüme ile ilgili olarak geçmiş büyümenin gelecekteki büyümeyi ne kadar

etkileyeceği konusunda bilgi verilebilir. Analizlerden elde edilen sonuçların geçerli olabilmesi için GMM

koşulları altında gerçekleştirilen dinamik panel veri tahmin modelinin sonuçlarına Arellano ve Bond (1991)

tarafından önerilen m1 ve m2 ardışık bağımlılık testlerinin uygulanması gerekmektedir. Elde edilecek

sonuçlara göre, m1’in istatistiksel olarak önemli olması, m2’nin ise önemsiz olması ve gerçekleştirilen

tahminler araç değişkenlerle sınandığı için bu değişkenlerin asıl değişkenleri tam olarak yansıtması

beklenmektedir (İskenderoğlu, 2008: 115-116). Bu kısıt ise Sargan testi ile sınanmıştır.

Araştırma Bulguları

Gibrat orantılı etki yasasının İMKB’ye kote turizm işletmelerinde geçerli olup olmadığını sınamak amacıyla

gerçekleştirilen 1 no’lu panel regresyon modeli sonuçları Tablo 1’de özetlenmiştir. Buna göre Tablo 1’de

model katsayıları olan α katsayısı, β katsayısı, modelin belirlilik katsayısı (R2) ile β katsayısının 1’e eşit olup

olmadığını sınayan Wald testine aittistatistiği incelenebilir.

Tablo 1. Panel Regresyon Sonuçları

Değişken α β R2 β = 1 için Wald

Toplam Aktifler 2.476* 0.862* 0,87 -6.705*Özsermaye 2.124* 0.877* 0,78 -4.511*

Satış Gelirleri 8.964* 0.410* 0,19 -11.85*

Maddi Duran Varlıklar 2.851* 0.835* 0,78 3.812*

*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

Tablo 1 değerlendirildiğinde α ve β katsayısının tüm değişkenler bazındaki ölçümlerde istatistiksel olarak

anlamlı olduğu görülmektedir. Satış gelirleri değişkenine bağlı gerçekleştirilen ölçümlerde, belirlilik katsayısı

diğer ölçümlere kıyasla daha düşük çıkmıştır. Bunun sebebi turizm sektörünün yapısal özelliği gereği

sektördeki şirketlerin satış gelirlerinin dalgalı yapısı olarak değerlendirilebilir. β katsayısı tüm değişkenler

bazında 1’den küçük çıkmıştır. Ayrıca β katsayısının 1’e eşit olup olmadığını sınayan Wald testi istatistiği

tüm değişkenler için reddedilmiştir. Bu sonuç Gibrat orantılı etki yasasının geçersiz olduğunu ve büyümenin

küçük işletmeler lehine olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 2 Arellano Bond GMM sonuçlarına göre 2 no’lu regresyon sonuçlarını özetlemektedir. Buna göre

tablo 2’de model katsayıları olan α katsayısı, λ katsayısı, m1 ve m2 ardışık bağımlılık testi sonuçları ile araç

değişkenlerin asıl değişkenleri tam olarak yansıtıp yansıtmadığını gösteren Sargan testi sonuçları

incelenebilir.
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Tablo 2 Arellano Bond GMM Sonuçları

Değişken α λ m1 m2 Sargan

Toplam Aktifler 8,784* 0,507* -8,133* -0,482 269,61

Özsermaye 6,994* 0,592* -9,722* 3,477* 240,21

Satış Gelirleri 14,848* 0,132 -9,6128* -5,271* 281,65

Maddi Duran Varlıklar 11,618* 0,327* -10,664* 2,523* 273,56

*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

Tablo 2 incelendiğinde Arellano ve Bond (1991) tarafından önerilen m2 ardışık bağımlılık sonucunun sadece

Toplam Aktifler değişkeni için gerçekleştirilen analizde anlamlı olduğu görülmektedir. Bu sonuç diğer

değişkenlere bağlı analiz sonuçlarının geçersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Elde edilen bu sonuç λ

katsayısı açısından değerlendirildiğinde ise Toplam Aktifler değişkeninde geçmişte oluşan büyümelerin

günümüzdeki büyümeyi istatistiksel olarak anlamlı şekilde etkilediği sonucuna varılabilir. Genel olarak sabit

sermaye yoğun yatırımların gerçekleştiği turizm sektöründe toplam aktiflerdeki büyüklüğün büyümeyi

anlamlı yönde etkilemesi beklenen bir sonuç olarak yorumlanabilir.

Sonuç

İşletmelerde büyüme ve büyüklük arasındaki ilişki iktisat ve işletme bilim dallarında en çok tartışılan ve

araştırılan konulardan biridir. İşletmelerde büyüme ve büyüklük arasındaki ilişkiyi araştıran çok sayıda

çalışmaya rastlamak mümkündür. Bu çalışmalar arasında konuya ilk defa dikkat çeken Gibrat (1931), işletme

büyümesi ve işletme büyüklüğü arasında ilişkiyi dinamik bir model ile incelemiştir. Buna göre küçük ve

büyük işletmelerin büyümeleri konusunda birbirlerinden farkları yoktur. Gibrat orantılı etki yasası veya

Gibrat yasası olarak anılan bu yöntem literatürde sıkça tartışılacak bir dizi tartışmanın kaynağını

oluşturmuştur.

Turizm sektöründe kurulması düşünülen bir turizm işletmesi için satın alınacak arsa, yaptırılacak bina ve bu

binanın donatımı, alınacak makine ve teçhizat vb unsurlarının maliyeti, bilançolarda aktif kıymetlerdeki

duran varlıkların %85-90’ine ulaşmakta ve kuruluş giderlerinin bu kadar yüksek olması, turizm işletmeleri

için daha başlangıçta ağır bir yük teşkil etmektedir. Özellikle otel işletmelerinde, özellikle yatırımın

gerçekleşmesinden sonra işletme aşamasında, sabit giderler, toplam işletme giderlerinin %60-70 oranına

kadar yaklaşır. Bunun ana nedeni; enerji, bakım-onarım, personel, amortisman, faiz ve benzeri giderlerin

kapasite doluşundan bağımsız olarak süreklilik göstermeleridir. Sabit giderlerin yüksek oluşu, rantabilite

açısından önemli bir veridir ve kara geçiş noktasına ulaşmayı güçleştirmektedir. Turizm sektöründe özellikle

otel işletmelerinin faaliyeti çok geniş araziler üzerinde inşa edilen binalarda icra edilmektedir. Buna karşın

otel işletmelerinin cirosu düşüktür. İşte otel işletmelerinin bu dış büyüklüğü vergi matrahlarını arttırır ve otel

işletmesine ağır külfetler getirir. Bununla beraber turizm sektöründe satışlar, politik ve iklim şartları ile

yakından ilgilidir. Ayrıca turizm sektörü ekonomik konjonktüre karşı çok hassastır. Bu hassasiyet, ekonomik

konjonktüre bağlı olarak değişen talebe karşılık, özellikle otel işletmelerinde arzın sabit kalarak, azalan veya

çoğalan talebi takip edememesinden doğmakta olup riski arttırıcı bir rol oynamaktadır (Tezcan vd. 2007).

Bütün bu özellikler turizm işletmeleri bağlamında büyüklük ve büyüme düzeyinin belirlenmesini ve büyüme

üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesini daha kritik hale getirebilmektedir. Buna karşın konuyla ilgili

literatür incelendiğinde turizm sektörüne yönelik olarak çok kısıtlı sayıda çalışmanın gerçekleştirildiği

saptanmıştır.

Bu çalışmada Gibrat orantılı etki yasasının İMKB’de hisseleri işlem gören turizm şirketlerinde geçerli olup

olmadığı ve dolayısıyla söz konusu turizm şirketlerinin büyüme süreçleri analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu

bağlamda, 2002 – 2011 döneminde İMKB’de işlem gören 8 turizm şirketine ait çeyrek dönemlik veriler

üzerinde panel veri metodolojisi kullanılarak konu incelenmiş daha sonra Arellano Bond Genelleştirilmiş

Momentler Metodu (GMM) yöntemi ile analizler yinelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre Gibrat orantılı etki

yasasının İMKB’ye kote turizm şirketlerinde geçersiz olduğu belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle İMKB turizm

şirketlerinde büyümenin tesadüfî süreçlerle açıklanamadığı belirlenmiştir. Dolayısıyla İMKB turizm

şirketlerinden küçük olanların büyük olanlara göre daha hızlı büyüdüğü saptanmıştır. Elde edilen bu sonuç

daha önce konuyla ilgili yapılan Rufin (2007), Park ve Kim (2010), Jang ve Park (2011) çalışmalarıyla

paralellik göstermektedir.

Çalışma sonucunda yine İMKB turizm şirketlerinin toplam aktiflerindeki büyümenin gelecekteki toplam

aktiflerdeki büyümeyi anlamlı şekilde etkilediği saptanmıştır. Özellikle toplam varlıklarının büyük bir kısmı

sabit varlıklardan oluşan, buna karşın satış gelirleri ve özsermayeleri değişkenlik gösteren turizm
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işletmelerinde bu sonucun elde edilmesi olağandır. Dolayısıyla İMKB turizm şirketlerinin gelecekte

büyümeleri bağlamında aktif büyüklüklerine dikkat etmeleri önerilebilir. Çalışma sonucunda elde edilen

bulguların İMKB’de işlem gören 8 turizm şirketi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Gelecekte

konuyla ilgili çalışmalarda borsada işlem görmeyen turizm işletmelerini ve farklı büyüklük ölçütlerinin

analize dâhil edilmesiyle Türk turizm sektörüyle ilgili daha genel sonuçlara ulaşılabileceği düşünülmektedir.
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Özet

Paket tur uygulayan bir işletmenin, tur maliyetini oluşturan öğelerin tespitinden nelerin etkili olduğunu ortaya

koymak için işletmelerin uygulama düzeyi ve karşılaştığı sorunlar yönelik görüşme yöntemi kullanılarak

incelenmiştir. Görüşme yapılan seyahat işletmelerinde tur bileşenlerinin maliyetlerinin de değişiklik

gösterdiği ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu farklılığın işletmelerin tedarikçilerle kurduğu olumlu iletişim,

sezonun yüksek ya da düşük olması, ödeme zamanı, ödeme tipi ve tedarikçi işletmelerin iş yoğunluklarından

kaynaklandığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Seyahat, işletme, maliyet, paket tur

Giriş

Seyahat işletmeleri; turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence imkanları sağlayan, onlara turizmle

ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören ve turizm ekonomisine ve genellikle ödemeler

dengesine katkıda bulunan ticari kuruluşlardır. Seyahat işletmelerinin gelir elde ettiği faaliyetlerinin en

önemlilerinden birisi de düzenledikleri paket turlardır. İngiltere’de Inclusive Tour, Amerika’da Package

Tour, Fransa’da Voyage Forfait olarak adlandırılan paket tur geniş anlamda; “Tatil amaçlı olan, tüm

detayları (ulaştırma, konaklama, geziler) veya bir kısmı (ulaştırmasız tatil) önceden tur operatörü tarafından

hazırlanan, en az bir konaklamayı ve en fazla bir konaklama veya ulaştırma (gidiş-dönüş), eğlence ve diğer

yardımcı hizmetleri, günlük gezileri kapsayan; bir reklam ve tanıtma aracıyla tüketicilere sunulan, sabit bir

fiyatla satılan, tatil başlangıcından önce tamamı peşin ödenen kapsamlı seyahatler” dir. Adı geçen işletmeler

pazardaki rekabet güçlerini artırmak için de paket turlarının maliyetlerini doğru hesaplamak ve bu maliyetleri

etkileyen faktörleri değerlendirmek durumundadırlar.

Literatür

Seyahat İşletmelerinin Yapısı

Seyahat acentalarının gelir düzeyleri işletmecilik etkenleri, işletmeler ve müşterilerle olan sorunları nedeniyle

değişiklik göstermektedir.

Seyahat işletmelerinde;

- Sabit yatırım ve işletme sermayeleri düşük olduğundan piyasadaki seyahat acentası sayısı

oldukça fazladır. Bu rekabet ortamını yaratır.

- Personel giderleri toplam giderlerinin %60-70 gibi önemli bir bölümünü oluşturur.

- Sezon dışı zamanlarda personelin işsiz kalması maliyetleri arttırır.

- Seyahat acentaları müşterilerine enformasyon hizmeti sağladıkları halde müşteriler hizmet satın

almadıklarında kaynak israfı oluşmaktadır.
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- Şehir merkezlerinde büro açan seyahat isletmelerinin kira giderleri yüksek olmaktadır.

Seyahat acentalarının örgüt yapısı olarak genelde merkezi olmayan bir yönetim yapısına sahiptir. Bu yapı,

yerel ihtiyaçlara daha fazla cevap verme imkanı, şirketin piyasa hakkındaki bilgi seviyesi ve müşteriye

hizmet düzeyini artırmakta, işletme gelişimine yardımcı olmaktadır. Bunun karşılığında işletme açısından

bazı sakıncalı yönleri bulunmaktadır. Örneğin; Üst yönetim karar verme kontrolünü kaybedebilmekte, bilgi

toplama maliyetlerini yükseltmekte, faaliyetlerin çoğalmasına neden olmaktadır(MISIRLI, 2002).

Seyahat işletmelerinde paket tur maliyetini oluşturan temel öğeler başka bir ifadeyle tur bileşenleri

bulunmaktadır. Bunlar; ulaşım giderleri, konaklama giderleri, yeme-içme giderleri, müze ve ören yeri giriş

ücretleri, rehberlik hizmeti giderleri, tur malzemeleri, broşür-katalog giderleri, tur tanıtım ve haberleşme

giderleri, ekstra giderler ve diğerleri olarak gruplanabilir. Adı geçen giderler iki grupta toplanabilir. Bunlar

sabit ve değişken giderlerdir. Sabit giderler, kişi başı yapılan giderlerdir. Sabit giderler tura katılanların sayısı

ile orantılı olarak değişmeyen, kişi başı sabit kalan giderlerdir. Değişken giderler ise grup giderleridir.

Değişken giderler, grup sayısı ile orantılı olarak, kişi başı itibariyle değişen, ancak toplam tutarı aynı kalan

giderlerdir. Sabit giderlere örnek olarak; konaklama giderleri, yeme içme giderleri, müze ve ören yeri giriş

ücretleri, uçak bileti ücretleri, tur malzeme gideri, kişi başı diğer giderler( kişi başı ikram içecekler, kişi başı

servis ücretleri gibi) verilebilirken, değişken giderlere örnek olarak otobüs ve toplu ulaşım giderleri,

transferler, katalog ve broşür giderleri, tur tanıtım giderleri, rehberlik ücretleri, free giderler( gruba ücretsiz

katılanların giderleri) ve diğer giderler(Toplu bahşişler, otopark ücretleri, köprü, yol geçiş ücretleri)

verilebilir.

Tur maliyeti içinde olan bazı giderler toplam bazda oluştuğundan dolayı kişi bazına indirilmeleri

gerekmektedir. Örnek olarak rehberlik giderleri, ulaşım giderleri verilebilir. Seyahat işletmelerinde

fiyatlandırma maliyete dayalı yani maliyet+ kar esasına göre yapılmaktadır. Başka bir ifadeyle tur

bileşenlerinin oluşturduğu maliyete önceden saptanan karın elde eklenmesi sonucu fiyat oluşmaktadır. Bu

yöntem aynı zamanda katkı payı hesabı olarak da adlandırılır. Kişi başı tur fiyatı, sabit giderlere kişi başı

hesaplanan değişken giderler eklenerek ve üzerine kar ve tüm vergi ve komisyonlar dahil edilerek bulunur.

Tura katılacak kişi sayısı için de minimum bir katılımcı sayısı belirlenir. Belirlenen bu katılımcı sayısı üzeri

katılım, işletmenin doğrudan karını oluşturmaktadır.

Maliyetlerin Oluşumu ve Oluşturan Öğeler

Perakendeci olarak nitelendirilen seyahat acentalar tarafından gerçekleştirilen tur satışlarının yanında, otel

rezervasyonu, bilet rezervasyonu, araba kiralama, kongre- konferans organizasyonu gibi hizmetleri nedeniyle

katlanmak zorunda olduğu maliyetler acentanın tur dışındaki diğer faaliyetlerinin maliyetini oluşturur. Bu

maliyet unsurlarının dışında acentanın ayrıca genel yönetim giderleri içinde değerlendirilen gider çeşitleri de

mevcuttur. Bu giderlerden de faaliyet maliyetine pay verip vermemesi acentanın isteğine bağlıdır(Argun,

1998).

Tur maliyetinin oluşumunu sağlayan temel öğeler, bir bakıma tur bileşenleri şunlardır(Çetiner, 2001):

-Ulaşım giderleri

-Konaklama giderleri

-Yeme-içme giderleri

-Müze ve ören yeri giriş ücretleri

-Rehberlik hizmeti giderleri

-Tur malzemeleri,broşür-katalog giderleri

-Tur tanıtım ve haberleşme giderleri

-Ekstra giderler

-Diğerleri

Yukarıda sıralanan giderler iki grupta toplanabilir. Bunlar sabit ve değişken giderlerdir. Sabit giderler, kişi

başı yapılan giderlerdir. Değişken giderler ise grup giderleridir. Değişken giderler, grup sayısı ile orantılı

olarak, kişi başı itibariyle değişen, ancak toplam tutarı aynı kalan giderlerdir. Sabit giderlere örnek olarak;

konaklama giderleri, yeme içme giderleri, müze ve ören yeri giriş ücretleri, uçak bileti ücretleri, tur malzeme

gideri, kişi başı diğer giderler( kişi başı ikram içecekler, kişi başı servis ücretleri gibi) verilebilirken;

değişken giderlere örnek olarak otobüs ve toplu ulaşım giderleri, transferler, katalog ve broşür giderleri, tur

tanıtım giderleri, rehberlik ücretleri, free giderler( gruba ücretsiz katılanların giderleri) ve diğer

giderler(Toplu bahşişler, otopark ücretleri, köprü, yol geçiş ücretleri) verilebilir.
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Tur maliyeti içinde olan bazı giderler toplam bazda oluştuğundan dolayı kişi bazına indirilmeleri

gerekmektedir. Örnek olarak rehberlik giderleri, ulaşım giderleri verilebilir(Argun, 1998).

Tur maliyetini oluşturan temel öğeler

Ulaşım Maliyeti: Seyahat işletmeleri turlarında ve transferlerinde yolcularını taşımak için çeşitli kategoride

araç kullanırlar. Temel taşıma aracı olan otobüs çeşitli boyutlar içermektedir. Örneğin küçük gruplarda

minibüs ile taşımacılık yapılabileceği gibi, 15 ile 17 kişiye kadar olan gruplarda bir midibüsün kullanılması;

daha büyük gruplarda ise normal otobüslerin kullanılması söz konusu olacaktır. Bunların her birinin gerek

satın alma maliyetlerinin gerek akaryakıt ve diğer işletme maliyetlerinin farklı olması nedeniyle günlük

kiralanma bedelleri farklılık gösterecektir(Ahipaşaoğlu, 2001).

Konaklama Maliyeti: Turların toplam maliyetleri içinde konaklama işletmelerinin maliyetleri,taşımacılıktan

sonraki en büyük maliyet kalemidir. Konaklama maliyetlerinin hesaplanmasında gözden kaçırılmaması

gereken nokta tur maliyetlerinin kişi başına çıkartıldığıdır. Buna paralel olarak acenta ile otel arasında

sözleşme yapılırken fiyatlar iki kişilik odada kişi başına olarak belirlenir. Odanın tek kişi yada üç kişi

tarafından kullanılması halinde uygulanacak ücretler sözleşme kapsamında ayrıca belirtilir(Ahipaşaoğlu,

2001).

Konaklama giderleri sabit giderdir. Fakat yukarıda da belirtildiği gibi yolcuların oda içinde kalacakları sayıya

göre değişiklik gösterir. Bununla birlikte yolcuların otelde konaklayacakları zaman, seyahat acentasının

getirdiği yolcu sayısı ve sıklığı gibi faktörler otelin seyahat acentasına önereceği fiyatta etkili olur.

Yemek Maliyeti: Yemek maliyeti tur maliyetleri içerisinde en düşük yüzdeyi alan harcama kalemlerinden

biridir. Otellerle yapılan anlaşmalar genellikle yarım pansiyon olduğu için sabah kahvaltıları ve akşam

yemekleri otel maliyetlerinin içerisinde yer almaktadır. Eğer tur yarım pansiyon olarak düzenleniyorsa ek bir

maliyet söz konusu olmayacaktır. Buna karşın, seyahat acentası grubun yemek ihtiyacını otel dışında bir

yerde karşılayacaksa yemek maliyeti söz konusu olmaktadır. Burada genel kural, içeceklerin yiyecek içecek

işletmesinin yada konaklama işletmesinin seyahat acentası için önerdiği fiyata dahil edilmemesidir.

Rehber Maliyeti: Gruba güzergah boyunca bilgi aktarımı, yol gösterme ve tanıtma hizmetleri sunan rehber

yada rehberlerin günlük ücretleri toplamından oluşan bir harcama kalemidir. Kişi sayısından bağımsız olarak

ödenen bir ücretler toplamıdır. Dolayısıyla grup sayısı büyüdükçe kişi başına rehberlik hizmetleri maliyeti

azalmaktadır.

Müze-ören yeri giriş ücretleri: Programda kapsanan müze, ören yeri gibi ziyaret edilecek yerlere ödenecek

giriş ücretlerinin toplamından oluşur. Bunların büyük çoğunluğu devlet tarafından kurulmuş, kazılmış ve

işletilmekte olduğundan kamunun belirlemiş olduğu ücretler ve kuralları tartışmak yada esnetmek mümkün

değildir. Acenteler bu ücretleri dikkate alarak maliyet hesaplamalarını yapar. Müze ve ören yeri giriş ücretleri

sabit masraflardandır. Kişi sayısında meydana gelecek değişiklik bu hizmetler için yapılacak olan kişi başına

ücretleri değiştirmez, sadece bu hizmet için harcanacak toplam ödemeyi değiştirir.

Bahşişler: Acenteler, otel ve restaurant hizmetlerinin müşterilerine sağlanmasından sonra memnuniyetlerinin

ifadesi olarak bu işletmelerin personeline iletilmek üzere bahşiş (tip)bırakır. Bu uygulama, zorunlu bir

uygulama değildir, ancak piyasada alışılagelmiş bir uygulamadır.

Otopark, otoban ve köprü ücretleri: Seyahat acentaları turlarında araçlarının park etmesi için otopark ücreti

öderler. Bunların yanında otoban geçişlerinde ve köprü geçişlerinde de araç başına ücret öderler. Bu

ödemeler de araç başına yapılan ödemeler olduğu için acentenin kişi başına değişken harcamalarındandır.

Grubun kişi sayısı arttıkça kişi başına düşen rakam ters orantılı olarak azalacak, düştükçe yükselecektir.

İşletme Giderleri: Seyahat acentesinin, turun gerçekleşmesi sırasında programlarla ilgili yaptığı

harcamalarının dışında, kendi acenteleri ile ilgili maliyetleri etkileyen, işletme giderleri gibi başka

harcamaları da vardır. En başta bu organizasyonun temini ve gerçekleşmesi sırasında görev alan personelin

ücretleri, kira, elektrik, su, telefon benzeri haberleşme giderleri, yakıt, amortisman (yıpranma payı), acente

komisyonları, tanıtma ve reklam giderleri vb. gibi harcamaları sıralayabiliriz. Genellikle acenteler, bu

sıraladığımız işletme giderlerini, gerçekleşecek operasyon için öngördükleri toplam müşteri sayısına bölerek

maliyetlere yansıtır.
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Diğer Faaliyetlerin Maliyetleri: Seyahat acentaların tarafından gerçekleştirilen tur satışlarının yanında, otel

rezervasyonu, bilet rezervasyonu, araba kiralama, kongre- konferans organizasyonu gibi hizmetleri nedeniyle

katlanmak zorunda olduğu maliyetler acentanın tur dışındaki diğer faaliyetlerinin maliyetini

oluşturmaktadır(Çakıcı, 2004)

Uygulama

Yöntem

Bu çalışmada Muğla’da faaliyet gösteren 12 adet karşılayıcı seyahat işletmesinin aynı destinasyonlara

düzenledikleri paket turlarının sabit ve değişken maliyetlerini oluşturan her bir kalem söz konusu işletmelerin

operasyon müdürleriyle yüz yüze görüşme yapılarak ortaya çıkarılmıştır. Maliyetler ortaya çıkarılırken

seyahat işletmelerinin yüksek ve düşük sezonlardaki maliyetleri ayrı ayrı belirlenmiştir. Seyahat

işletmelerinin belirlenen paket turların fiyatının tespitinde etkili faktörler karşısında acenta ile konaklama,

ulaştırma ve yiyecek-içecek işletmeler arasındaki ilişki, yapı ve durumların ne ölçüde etkili olduğu

araştırılmıştır.

Anket için kullanılan ölçeğin verilen cevaplar doğrultusunda, güvenilir sonuçların verip vermeyeceğini tespit

etmek amacıyla, güvenilirlik analizi yapılarak, Cronbach’s Alfa değeri hesaplanmıştır. Yapılan güvenilirlik

analizinin sonucuna göre, Cronbach’s Alfa değeri, belirlenen 29 adet ifade için 0,77 olarak hesaplanmıştır.

Buna göre çalışmada kullanılan ölçeğin güvenilir derecede olduğunu göstermektedir.

Araştırmanın Amacı

Araştırma, tur maliyetlerinin oluşumunda yer alan faktörlerin dönemler itibariyle nasıl bir değişim

gösterdikleri ve seyahat acentaların, maliyetleri oluşturan faktörlerde konaklama, ulaştırma ve yiyecek-içecek

işletmelerinin seçiminde neleri dikkate aldıklarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Maliyetleri etkileyen

faktörler çok sayıda olmakla birlikte araştırmada sadece önemli olan üç faktör dikkate alınarak araştırma

yapılmıştır.

Bulgular

Seyahat acentalarının en önemli işletme fonksiyonlarından birisi fiyatlandırmadır. Bu işletmelerde

fiyatlandırma bilgi toplama ile yakından ilgilidir ve satın alma işlemleri ile birlikte yürütülmesi gereken bir

faaliyettir. Seyahat acentaları gerekli olan her türlü bilgiyi ne kadar iyi ve fonksiyonel olarak edinebilirlerse

fiyatlandırma o kadar isabetli olacaktır. Fiyatlandırma işleminde yeteri kadar hızlı davranmak sektördeki

yoğun koşulların bir gereğidir. Bu nedenle zaman kazanabilmek için belirli ve sabit hizmetlerin örneğin paket

turların fiyatlandırması önceden yapılmalı ve kullanıma hazır hale getirilmelidir. Seyahat acentalarında

fiyatlandırmanın doğru yapılabilmesi için maliyetlerin de doğru hesaplanması gereklidir. Görüşme yapılan

seyahat işletmelerinde tur bileşenlerinin maliyetlerinin de değişiklik gösterdiği ortaya çıkarılmıştır. Söz

konusu farklılığın işletmelerin tedarikçilerle kurduğu olumlu iletişim, sezonun yüksek ya da düşük olması ya

da seyahat işletmelerinin ve tedarikçi işletmelerin iş yoğunluklarından kaynaklandığı belirlenmiştir. Bunlarla

birlikte seyahat işletmeleri de hedefledikleri karlılık seviyesine ulaşabilmeleri için maliyetlerini düşürmeli ya

da paket tur satışlarını artırmalıdırlar.

Aşağıda ankete katılan işletmelerin demografik yapısı verilmiştir.
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Tablo 1: Demografik Bulgular

Özellik Gruplar N %

Cinsiyet Kadın 2 16,7

Erkek 10 83,3

Yaş 25-34 Yaş Arası 4 33,3

35-44 Yaş Arası 4 33,3

45-54 Yaş Arası 4 33,3

Eğitim Durumu Ortaöğretim 1 8,3

Ön lisans 5 41,7

Lisans 6 50,0

Genel Müdür 2 16,7

İşyerindeki Konum Operasyon Müdürü 1 8,3

Rezervasyon Müdürü 2 16,7

Muhasebe Müdürü 3 25,0

Diğer (Şube Müdürü) 4 33,3

Aylık Gelir 1001-1500 TL 3 25,0

1501-2500 TL 4 33,3

2501-3000 TL 4 33,3

3001 TL ve Üzeri 1 8,3

Çalışma Süresi 1-3 yıl arası 1 8,3

4-7 yıl arası 5 41,7

Diğer (8 yıl ve üzeri) 6 50,0

Çalışan Sayısı 11-20 Kişi Arası 3 25,0

21-30 Kişi Arası 2 16,7

31-40 Kişi Arası 6 50,0

41 Kişi ve Üzeri 1 8,3

İşletme Yaşı 11-20 Yıl Arası 4 33,3

21-30 Yıl Arası 4 33,3

31 Yıl ve Üzeri 4 33,3

Tablo 1’e göre, örneklemin %16,7’sini kadın ve %83,3’ünü erkek katılımcılar oluşturmaktadır. Katılımcıların

yaş gruplarına ilişkin veriler incelendiğinde %33,3’ünün 25-34 yaş aralığında, %33,3’ünün 35-44 yaş

aralığında, %33,3’ünün 45-54 yaş aralığında yer aldığı görülmektedir. Katılımcıların; %8,3’ünün

Ortaöğretim mezunu, %41,7’sinin ön lisans mezunu, %50,0’sinin lisans mezunu olduğu belirlenmiştir.

Katılımcıların iş yerindeki konumu incelendiğinde; %16,7’sinin Genel Müdür, %8,3’ünün Operasyon

Müdürü, %16,7’sinin Rezervasyon Müdürü, %25,0’inin Muhasebe Müdürü, %33,3’ünün Diğer (Şube

Müdürü) olarak cevap verdiği görülmüştür. Katılımcıların aylık gelir dağılımları incelendiğinde ise, %25,0’i

1001-1500 TL, %33,3’ü 1501-2500 TL, %33,3’ü 2501-3000 TL, %8,3’ü 3001 TL ve üzeri gelire sahip

olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların acentalardaki çalışma süreleri incelendiğinde, %8,3’ünün 1-3 yıl arası,

%41,7’sinin 4-7 yıl arası, %50,0’sinin Diğer (8 yıl ve üzeri) olarak cevap verdiği görülmüştür. Seyahat

acentasında çalışanların sayısı; %25,0’inin 11-20 kişi arası, %16,7’sinin 21-30 kişi arası, %50,0’sinin 31-40

kişi arası, %8,3’ünün 41 kişi ve üzeri olduğu belirlenmiştir. Seyahat acentaların işletme yaşları

incelendiğinde, %33,3’ünün 11-20 yıl arası, %33,3’ünün 21-30 yıl arası, %33,3’ünün 31 yıl ve üzeri hizmet

verdiklerini belirlenmiştir.
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Tablo.2. Maliyet Oluşumunda Etkili Faktörlerin Oluşumu
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Yukarıdaki tabloyu kısaca özetlersek;

- Tur maliyetlerinin tespitinde konaklama işletmelerinin önerdikleri fiyatlarda seyahat işletmesi

ile konaklama işletmesi arasında en önemli olarak %92 ile düzenli ödemeler, yolcu sıklığı ve

işletmeler arasındaki özel olumlu ilişkilerin yer aldığı görülmüştür.

- Ulaştırma işletmelerin önerdikleri fiyatlarda, 92 oranıyla ön ödeme, düzenli ödeme ve yolcu

sayılarının olduğu görülmüştür.

- Yiyecek içecek işletmelerin önerdikleri fiyatlarda ise, misafir getirme sıklığı, düzenli ödemeler

ve ödeme tipinin önemli olduğu ortaya çıkmıştır.

Sonuç

Seyahat acentalarının en önemli işletme fonksiyonlarından birisi fiyatlandırma olup, gerekli olan her türlü

bilgiyi ne kadar iyi ve fonksiyonel olarak edinebilirlerse fiyatlandırma o kadar isabetli olacaktır.

Seyahat işletmelerinde paket tur maliyetini oluşturan temel öğeler başka bir ifadeyle tur bileşenleri

bulunmaktadır. Bunlar; ulaşım giderleri, konaklama giderleri, yeme-içme giderleri, müze ve ören yeri giriş

ücretleri, rehberlik hizmeti giderleri, tur malzemeleri, broşür-katalog giderleri, tur tanıtım ve haberleşme

giderleri, ekstra giderler ve diğerleri olarak gruplanabilir.

Seyahat işletmelerin yapısına baktığımızda, daha genç, orta düzeyde maaş alan ve tamamına yakını erkek

yöneticilerin olduğu belirlenmiştir.

Tur maliyetlerinde konaklama, ulaştırma ve yiyecek-içecek maliyetleri için önerilen fiyatlarda işletmeler

arasındaki olumlu ilişkiler, düzenli ödemeler, ön ödeme ve ön ödemenin belirleyici olduğu ortaya çıkmıştır.

Yani işletmeler için mali yapı ve ödeme sistemler ön planda olmuştur.
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DESTİNASYONUN REKABET AVANTAJI ELDE

ETMESİNDE GASTRONOMİ TURİZMİNİN ROLÜ: ERDEK

ÖRNEĞİ

Samet ÇEVİK

Balıkesir Üniversitesi Erdek Meslek Yüksek Okulu

Melahat
Yıldırım SAÇILIK

Balıkesir Üniversitesi Erdek Meslek Yüksek Okulu

Özet

Turistik bir destinasyonun sahip olduğu kaynakları değerlendirerek yeni ürünler sunması, rekabet avantajı

elde edebilmenin gereklerinden biridir. Doğal çekicilikleriyle turistler için ideal olan bir destinasyonun

zaman içinde çekiciliğini kaybetmemesi için turistlerin özel ilgilerini yansıtan ürünlere de ağırlık vermesi

gerekmektedir. Bu çalışma, destinasyonun rekabet avantajı elde edebilmesinde gastronomik değerlerin rolü

üzerine odaklanmıştır. Çalışmanın araştırma alanını, sahip olduğu doğal güzellikleriyle önemli bir turizm

destinasyonu olan Erdek oluşturmaktadır. Erdek, yüksek sezonda yaklaşık iki ay boyunca taşıma kapasitesini

zorlayan bir yoğunluk yaşamakta, fakat yüksek sezonun sona ermesiyle turistler için çekiciliğini kaybetmekte

ve yılın yaklaşık 10 ayı turizm pastasından pay alamamaktadır.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin turizme açılan ilk destinasyonlarından biri olan, fakat deniz-kum-güneş

üçlüsünden farklı bir ürün sunamayan Erdek’in rekabet avantajı elde etmesi için yeni bir ürün sunabilecek

kaynaklara sahip olduğu ve bu kaynaklar aracılığı ile destinasyon olarak gelişimini hızlandırabileceği

gerçeğini ortaya koymaktır. Erdek ve çevresi için gastronomi turizmi ürünü geliştirme ile ilgili akademik,

sektörel ve yerel yönetim birlikleri tarafından uygulanan herhangi bir çalışma olmaması, çalışmanın önemini

artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gastronomi Turizmi, Destinasyon Rekabet Avantajı, Erdek Mutfağı

Giriş

Günümüzde artık turistlerin istek ve beklentileri değişmiş olup, doğal güzellikler, deniz-kum-güneş gibi kitle

turizmi ürünlerinden farklı olarak turistlerin özel ilgilerini yansıtan ürünlerin varlığı bir destinasyonun

seçiminde daha etkili bir hale gelmiştir. Turistlerin bu özel ilgi alanlarından biri de gastronomidir. Turistler

gittikleri bölgelerin mutfak kültürünü merak etmekte ve hatta bazen bir seyahatin tek itici faktörünü

gastronomik değerler oluşturabilmektedir. Bu yüzden gastronomi turizmine önem vererek mevcut kültürü

tanıtmaya çalışmak, destinasyonların rakiplerine göre avantaj elde etmesinde önemli rol oynayacaktır.

Çalışmanın gerçekleştirildiği Erdek ilçesinde, nüfusun önemli bir bölümünü Girit, Pomak ve Boşnak

göçmenleri oluşturmaktadır. Bu halkların yerel yemek kültürleri, kendilerine özgü önemli tatları ve değerleri

barındırmaktadır. Bu yerel yemek kültürlerinin etkin bir şekilde tanıtımının yapılması, bu tatların önemli bir

zenginlik olarak görülüp destinasyona gelen misafirlere sunulması, Erdek ilçesinin deniz-kum-güneşten farklı

bir ürün sunabilmesine zemin hazırlayacaktır. Bu doğrultuda, Cambourne ve Macionis (2003)’in de belirttiği

gibi, yerel ürünlerin bölgedeki otellerin ya da restoranların mönülerinde yer alması önemli olmaktadır. Bu

yüzden araştırma kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması, Erdek’te faaliyet gösteren konaklama

işletmelerinin üst düzey yetkililerine uygulanmıştır.

Gastronomi Turizmi

Gastronomi turizmi ile ilgili açıklamalara geçmeden önce “gastronomi” kavramına yer vermek

gerekmektedir. Gastronomi, temel olarak “yemek sanatı” olarak bilinse de, literatürde birçok yazarın

gastronominin çok geniş bir konsept olduğunu ve bu yüzden bu kavramı tam olarak tanımlamanın mümkün

olmadığını ifade ettikleri görülmüştür. Örneğin Santich (2004) gastronominin, yiyecek içeceğin üretimi ve
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hazırlanışı ile bunların nasıl, nerede, ne zaman, neden tüketildiğine kadar uzanan konuları içine aldığını

belirtmiştir. Kivela ve Crotts (2006) ise gastronominin çoğu zaman kimya, biyoloji, jeoloji, edebiyat, tarih,

antropoloji, müzik, tarım bilimi, felsefe, psikoloji ve sosyolojiden bir anlayış ve değerlendirme içerdiğini

belirtmişlerdir. Kısacası gastronominin disiplinlerarası bir alan olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Yiyecek ve içeceğin turizm faaliyetlerinde öneminin uzun zamandır biliniyor olmasına rağmen, gastronomi

turizmi ile ilgili çalışmalar çok eskilere dayanmamaktadır. Gastronomi turizminin öneminin son yıllarda

artmış olmasının nedeni, artık turistlerin eskisi kadar kitle turizmi ürünlerine karşı ilgili olmaması ve daha

çok kendi özel ilgilerini yansıtan ürünler aramaya başlaması ile açıklanabilir. Hall ve Mitchell (2001: 308)

gastronomi turizmini; öncelikli seyahat motivasyonunun bir yemeği tatmak veya özel bir yemeğin üretimini

görmek olduğu, birincil ya da ikincil yiyecek üreticilerine, yemek festivallerine, restoranlara ve özel alanlara

yapılan ziyaretler olarak tanımlamışlardır. Long (2004: 20) ise gastronomi turizminin, kendilerine yeni gelen

yiyecekleri keşfetmek isteyen ve bunun yanı sıra bu yiyecekler ile yeni kültürleri keşfetme yollarını arayan

bireylerle ilgili bir kavram olduğunu belirtmiştir.

Destinasyon Rekabet Avantajı ve Gastronomi Turizmi

Gastronomi turizmi birçok ülke ve bölge için yeni bir turizm pazarını temsil etmekte ve turist destinasyonları

ile bu destinasyonlardaki girişimciler için benzersiz bir rekabet avantajı sağlamaktadır (Horng ve Tsai, 2010).

Gastronomi turizmi ürünleri destinasyonun ana ürünü ne olursa olsun, destinasyondaki ya da işletmelerdeki

ek turizm faaliyetlerini oluşturarak turistleri bölgeye çekmede yardımcı olmaktadır (Hjagaler ve Corigliano,

2000). Böylece destinasyon rekabet halinde olduğu ve benzer ürünler sunan diğer destinasyonlara göre bir

adım öne geçebilmektedir. Bu durum özellikle deniz-kum-güneş ürününden başka bir çekiciliği olmayan

destinasyonlar için önemli olmaktadır.

Yerel yemek kültürü bir destinasyonun sahip olduğu en değerli çekiciliklerden biri olarak nitelendirilir

(Özdemir, 2008:37). Yerel mutfaklar destinasyonun soyut mirasının bir dışavurumu olmakta ve bu ürünü

tüketen turistler otantik kültürel bir deneyim yaşamaktadırlar (Okumuş vd., 2007). Hatta bazen bu otantik

lezzetin başka bir yerde tadılması olanağı bulunmadığından, yapılan turistik gezinin tek ya da öncelikli amacı

bu eşsiz yöresel yemek kültürü ile tanışmak olmaktadır (Güneş vd., 2008).

Bir destinasyondaki yemek tüketiminin turistlere yaşattığı hoş deneyim, destinasyon için küçümsenmeyecek

bir çekim faktörü, bir pazarlama ve tutundurma yöntemi olmaktadır (Kivela & Crotts, 2006). Bu yüzden

destinasyonların yerel yemek kültürünü koruyarak, bu kültürü turistlere yansıtacak pazarlama faaliyetleri ve

politikalarını benimsemeleri gerekmektedir. (Özdemir, 2008:37).

Gastronomi turizmi deneyimini tüm yönleriyle destinasyon deneyimiyle bütünleştirmenin en iyi yolu, yerel

ürünlerin, yiyeceklerin ya da şarap gibi içeceklerin destinasyondaki oteller ya da restoranların mönülerinde

yer almasıdır (Cambourne ve Macionis, 2003). Destinasyona gelen turistlere bölgeye ait yöresel yemekleri

tatma imkanı sunabilen turizm işletmelerinde üretilen yöresel yemekler, destinasyonu ziyaret eden turistler

için önemli bir çekim unsurunu oluşturmaktadır (Hacıoğlu vd., 2009).

Gastronomi turizminin destinasyonların rekabet avantajı elde etmesindeki bir diğer etkisi de turizm sezonunu

uzatmasına katkıda bulunmasıdır. Kivela ve Crotts (2009)’un belirttiği gibi, gastronomi diğer seyahat

aktiviteleri ve çekiciliklerinin aksine günün herhangi bir saatinde ve her hava koşulunda elverişli olmaktadır.

Konuyla ilgili literatür incelendiğinde; turistlerin destinasyona seyahat kararlarında ve destinasyonların sadık

müşteri kazanmalarında gastronomik değerlerin çok önemli bir rol oynadığını gösteren birçok çalışmaya

rastlanmıştır (Kivela ve Crotts, 2005-2006-2009; Du Rand ve Heath, 2006; Fox, 2007; Ab Karim ve Qing

Chi, 2010; Harrington ve Ottenbacher, 2010; Lin vd., 2011). Bir başka çalışmada ise Corrcia vd., (2008)

turist memnuniyetinin ölçülmesinde en önemli belirleyicinin gastronomi olduğunu, fiyat – kalite ile

atmosferin daha sonra geldiğini ortaya çıkarmışlardır.

Erdek Mutfağı

Kapıdağ Yarımadası’nın güneybatısında yer alan Erdek, sahip olduğu doğal güzellikleriyle önemli bir turizm

destinasyonu olarak ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte deniz kum güneş üçlüsünden en fazla yararlanılan

süre, ilçenin iklim özelliklerine bağlı olarak iki aylık bir zaman dilimine sıkışmaktadır. Bu nedenle turizm

sezonunu uzatma amacına uygun olarak ilçenin sahip olduğu gastronomik değerleri ön plana çıkarmak,

Erdek’in tanıtımına ve rekabet gücüne olumlu etkide bulunacaktır.
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1924 Mübadelesiyle Rumların boşalttığı Erdek merkeze ve köylere, Selanik'e bağlı Karacaova (Karacaabat)

ve Kavala Pomakları ile Giritli göçmenler yerleştirilmiştir. Halkın tamamına yakını mübadele zamanında

gelen Selanik ve Girit göçmenlerine dayanır. Erdek merkezin nüfus yapısı; Yerli Manavlar, Selanik

Karacaovalı Pomaklar, Giritliler, Tikveşli Pomaklar, Çerkezler, Romanlar ve sonradan gelen

Karadenizlilerden meydana gelmektedir. Ocaklar, Narlı, İlhanlar, Doğanlar ve Turanlar köylerinin genelini

Karacaovalı Pomaklar oluşturmaktadır. Ayrıca Narlı ve İlhanlar köylerin az sayıda Giritli muhacirler de

yerleşmiştir. Düzler, Yeniköy (Belkıs), Yukarı Yapıcı ve Ballıpınar köyleri ise Kavalalı Pomaktır

(http://www.ansiklopedix.com/erdek-balikesir-6072 ). Balıklı, Harmanlı, İlhanlar ve Tatlısu Köylerine

Boşnaklar yerleşmişlerdir (Balıkçı ve Pesen, 2011). Dolayısıyla, Girit, Pomak, Boşnak ve yerli halk iç içe

girerek Erdek’in kendine has kültürünü meydana getirmektedir.

Girit Mutfağı: Girit mutfağını diğer Anadolu mutfaklarından farklı kılan en temel özellik, yabani otlarla

zeytinyağı kullanılarak yapılan yemekler ve salatalardır. Birçok insanın faydasını bilmediği için dönüp

yüzüne bakmadığı yabani otlar, Girit sofrasının baş tacıdır. Zeytinyağı ise Girit yemeklerinin ve salatalarının

olmazsa olmazıdır (Uraz ve Burgucuk, 2010:7). Doğanın büyük nimeti olan otları lezzetlendirmek, katı yağın

lezzetlerini değiştirmesine müsaade etmemek zeytinyağı ile gerçekleşmektedir (Hızlan, 2010). Giritli

insanların daha uzun yaşamaları ve kalp-damar hastalıkları oranının düşük olması nedeniyle, sağlık

bilimcilerin dikkati Giritlilerin beslenme alışkanlıkları üzerine yoğunlaşmıştır (Tunçgenç ve Tunçgenç,

2008:19). Bu özelliklerinden dolayı Girit mutfağı, dünyanın en sağlıklı mutfağı olarak nitelendirilmektedir

(Yaşin, 2004). Girit Mutfağının karakterini belirleyen ikinci malzeme, yenilebilir otlardır. Çoğu yabani

olarak bayırlarda, kırlarda, tarla sınırlarında ve dere kenarlarında yetişen birçok ot kullanılarak çeşitli

salatalar, etli ve etsiz yemekler yapılır (Tunçgenç ve Tunçgenç, 2008:10). Bu yüzden Girit mutfağı literatürde

Yeşil Sofra olarak adlandırılır.

Ot yemeklerinin en önemli özelliği ise zeytinyağıyla, kısık ateşte ve çok az pişirilerek yapılıyor olmasıdır.

Bu da yemeklerin daha sağlıklı olmasını sağlar (http://www.yeniforumuz.biz/showthread.php?2141011-Ege

Mutfag%C4%B1ndan-Egeye....). Girit mutfağında yabani otlardan yapılan et yemeklerinde genellikle kuzu

eti kullanılır (Uraz ve Burgucuk, 2010:8). Et daha ziyade sebze ve otlar eşliğinde, sebze yemekleri şeklinde

tüketilir. Koyun, kuzu ve oğlak gibi kırmızı et ve sakatatlar, balık ve tavuk eti yenir (Tunçgenç ve Tunçgenç,

2008:11).

Girit yemeklerinden bazıları; İstifno Otu Salatası, Radika Salatası, Cibez Salatası, Ahtapot Salatası, Kabak

Çiçeği Dolması, Kalamar Dolması, Enginar Dolması, Çığırtma, Zeytinyağlı Arapsaçı, Silkme, Papaz Yahnisi

olarak sıralanabilir (Uraz ve Burgucuk, 2010).

Pomak Mutfağı: Pomaklar adeta et ile özdeşleşmiştir. Her Pomak eti çok sever ve yemekler etsiz, kavurmasız

pek yapılmaz (http://yaykinkoyu.blogcu.com/yaykin-koyu/1229286). Pomaklar yer sofralarında daire

biçiminde oturarak yemek yerler. Her aile tahıl, hububat, sebze ve meyveyi kendisi yetiştirir. Pazardan satın

alınmaz (http://members.multimania.co.uk/hasanbeykoyu/site/id1.htm ). İncelenen kaynaklarda, Pomakların

da tıpkı Giritliler gibi ot yemeklerini benimsedikleri ve yemeklerinde zeytinyağı kullandıkları görülmektedir.

Pomaklıların tüm ot çeşitlerini daha çok hamur işlerinde kullandıkları gözlemlenmiştir. Pomaklarda etli

yemeklerin yanı başında börekler yapılır. Göçmenlerin yaptıkları böreklerin üzerleri özellikle yoğurtlu olur

ve fırınlarda pişirilerek, hoşaf ile ikram edilir

(http://www.balkanlar.net/forum/index.php?topic=3399.0;wap2). Alan araştırması esnasında Pomakların

çorba ve böreklerinde sıklıkla süt kullandıkları görülmüştür. Ayrıca Pomak Türkleri'nde mısır unu çok sık

kullanılır. Bunların başında özellikle sahurda yenen ve Kaçamak adı verilen bir tür ekmek

gelir(http://www.seremkoy.net/etnik_koken.html).

Pomak yemeklerinden bazıları; Tapkana çuşka (fasulyeli kırmızı biber dolması), kaçamak, maruniki

(akıtma), kaşa, kori, kombarnik, tikvenik, popara. Et yemekleri ise; etli yufka, varyavu, pitar, pastarma,

çevirme şeklinde sıralanabilir (http://www.pomak.eu/board/index.php/board,30.0.html).

Boşnak Mutfağı: Boşnak mutfağı Türk mutfağıyla oldukça benzer özellikler taşımaktadır. Sulu yemekler

Türk yemeklerini andırır, lezzetleri de birbirine yakındır. Balık kültürü yoktur. Yemeklerde ağırlıklı olarak et

ve tavuk kullanılır (http://www.webdebul.com/yazi/7/saraybosna-tarihi-turistik-yerleri.html). Baharat

kullanımı dengelidir. Boşnaklar, basit, kendi suyunda pişirilerek yapılan lezzetli yemeklere sahiptirler.

(http://lezzetler.com/bosnak-yemekleri-vf103.html). Boşnaklarda börek ve etli yemekler önemlidir. Yağ

olarak tereyağı, susam yağı ve kuyruk yağı kullanılmaktadır. Osmanlı mutfağında olduğu gibi etli yemeklere

sirke konmaktadır (Peşteli, 2006). Boşnaklar et ve süt ürünü ağırlıkla beslenirler. Kullanılan etlerin tüm
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sinirleri alınır. Kaymak, Boşnaklar için çok önemlidir. Kaymaksız yemek servisine pek rastlanmaz

(http://www.gurmerehberi.com/yemek-kulturu/gurmelerden/bosnak-mutfaginin-sancak-gemisi/).

Boşnak yemeklerinden bazıları; Boşnak böreği, palaçinka, Boşnak mantısı, ribisa, biryan kapama, biberli

Boşnak kızartması, kaymaklı peynirli Boşnak böreği, yoğurtlu mostar köftesi, Boşnak tatlısı, domatesli

muhacir böreği (http://lezzetler.com/bosnak-yemekleri-vf103.html).

Görüldüğü gibi, yukarıda sözü edilen mutfaklar Anadolu mutfağıyla benzer özellikler göstermekte ve Türk

damak tadına uygun bir yapı sergilemektedir. Erdek’te bulunan bu mutfak kültürünün gastronomi turizmi

kapsamında ön plana çıkarılıp geliştirilmesi, ilçenin tanıtımına ve rekabet gücüne de katkı sağlayacaktır.

Çalışmanın Yöntemi

Çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket formu Erdek’te faaliyet gösteren

konaklama işletmelerinin üst düzey yetkililerine uygulanmıştır. Erdek Belediyesi’nden alınan bilgilere göre,

Erdek’te faaliyet gösteren 24 pansiyon, 8 kamping, 16 motel ve 25 otel bulunmaktadır. Pansiyon ve

kampinglerin genelde müşterilerine yemeklerini kendilerinin hazırlayacağı imkanlar sunması nedeniyle,

araştırmanın evrenini 25 otel ve 16 motel olmak üzere toplam 41 konaklama işletmesi oluşturmaktadır. Anket

çalışmasının 15 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında, yüksek sezonu kapsayan bir dönemde gerçekleştirilmesi

nedeniyle, 9 adet konaklama işletmesi yoğun oldukları gerekçesiyle anket çalışmasına katılamayacaklarını

bildirmişlerdir. Bu nedenle anket çalışması 32 konaklama işletmesinde uygulanmıştır. Bu sayının evreni

karşılama oranı ise %78’dir.

Çalışmanın konaklama işletmelerinde uygulanmasının ana gerekçesi, Cambourne ve Macionis (2003)’in de

ifade ettiği gibi; yerel ürünlerin gastronomi turizmi kapsamında tanıtılmasının en iyi yolunun, bu ürünlerin

destinasyondaki konaklama işletmelerinin mönülerinde yer alması gerektiğine dayandırılmıştır. Bu kapsamda

hazırlanan anket formu üç kısımdan oluşmuş olup, ilk bölümde konaklama işletmesinin yapısı ve görüşülen

yetkilinin demografik özelliklerine ait ifadelere yer verilmiştir. İkinci bölümde Girit, Pomak ve Boşnak

mutfaklarının ön plana çıkan yemeklerinin konaklama işletmelerinin mutfağında hazırlanıp hazırlanmadığı,

eğer hazırlanıyorsa ne kadar sıklıkta bu ürünlere yer verildiğini belirlemeye yönelik ifadeler yer almıştır.

Üçüncü bölümde ise katılımcılara, gastronomi turizmini Erdek’te ön plana çıkarmaya yönelik 5’li Likert

ölçeğinde hazırlanan ifadeler sunulmuştur. Elde edilen veriler SPSS 16.0 programında yüzde ve frekans

yöntemiyle analiz edilmiş ve sonuçlar tablolar yardımıyla açıklanmıştır.

Ankette yer verilen ifadeler literatür taraması ve bazı konaklama işletmesi sahipleriyle yapılan ön görüşmeler

sonucu oluşturulmuştur. Güvenilirlik analizinden elde edilen Alfa katsayısı 0.738 olarak ölçülmüştür. Bu

değer, kabul edilebilir bir değerdir.

Çalışmanın Bulguları

Katılımcıların Demografik Özellikleri ile Konaklama İşletmesinin

Yapısına Yönelik Bulgular

Anketin ilk bölümünde yer alan müşterilerin demografik özellikleri ile konaklama işletmesinin yapısına

yönelik sunulan ifadelerden elde edilen veriler yüzde ve frekans yöntemiyle analiz edilmiş olup, sonuçlar

tablo 1 ve tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine Yönelik Bulgular

Katılımcıların Cinsiyeti Frekans % KatılımcılarınEğitimDurumları Frekans %

Kadın 8 25 İlkokul 3 9.4

Erkek 24 75 Ortaokul 6 18.8

Katılımcıların Yaş Grupları Frekans % Lise 12 37.5

25 – 34 2 6.2 Lisans 10 31.2

35 – 44 7 21.9 Yüksek lisans 1 3.1

45 – 54 11 34.4 Turizm Eğitimi Frekans %

55 – 64 9 28.1 Aldım 5 15.6

65 üstü 3 9.4 Almadım 27 84.4
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Katılımcıların %75’lik oranını erkek, %25’lik oranını kadın işletmeciler oluşturmaktadır. Yaş gruplarına göre

dağılıma bakıldığında ise katılımcıların %34’lük kısmının 45 – 54 yaş, %28,1’lik kısmının 55 – 44 yaş,

%21,9’luk kısmının 35 – 44 yaş, %9,4’lük kısmının 65 yaş üstü ve diğer %6,2’lik kısmının ise 25 – 34 yaş

aralığında olduğu görülmektedir. Katılımcıların %37.5’lik kısmı lise mezunu olduğunu ve %31.2’lik kısmı

ise bir lisans programından mezun olduğunu belirtirken, %18.8’lik kısım ortaokul ve %9.4’lük kısım ise

ilkokul mezunu olduklarını beyan etmişlerdir. Katılımcıların sadece %3.1’lik kısmı bir yüksek lisans

derecesine sahiptir. Katılımcıların eğitim durumlarının turizm ile olan bağlantısını incelemeye yönelik

sunulan ifadenin sonuçlarına göre; katılımcıların %84.4’lük gibi çok büyük bir oranının turizm eğitimi

almadığı görülmektedir.

Tablo 2 ise katılımcı konaklama işletmelerinin yapısına yönelik bulguları göstermektedir. Ankete katılan

işletmelerin %71,9’luk oranla 23 adedini oteller ve %28,1’lik oranla 9 adedini moteller oluşturmaktadır.

Katılımcı konaklama işletmelerinin %78.1 gibi büyük bir oranının Erdek’te 10 yıldan fazla bir süredir

faaliyet gösterdiği görülmektedir. Katılımcıların konaklama işletmelerindeki pozisyonlarına yönelik

değerlendirmede, %84,4’ünün işletme sahibi, %12’sinin genel müdür yardımcısı ve %3,1’inin de genel

müdür olduğu görülmektedir. Söz konusu katılımcılar konaklama işletmelerinde %78,1’lik oranla 7 yıl ve

üzerinde, %12,5’lik bir oranla 0 -1 yıl arasında ve %9,4’lük bir oranla 4-6 yıl arasında çalıştıklarını ifade

etmişlerdir.

Tablo 2: Konaklama İşletmelerinin Yapısına Yönelik Bulgular

Konaklama İşletmesinin Türü Frekans %

Otel 23 71.9

Motel 9 28.1

Konaklama İşletmesinin Faaliyet Süresi Frekans %

0 – 2 yıl 2 6.2

3 – 5 yıl 3 9.4

6–9 yıl 2 6.2

10 yıl ve üzeri 25 78.1

Konaklama İşletmesinin Faaliyet Dönemi Frekans %

Tüm yıl açık 10 31.2

Sezonluk 22 68.8

Katılımcının Konaklama İşletmesindeki Pozisyonu Frekans %

İşletme Sahibi 27 84.4

Genel Müdür 1 3.1

Genel Müdür Yardımcısı 4 12.5

Katılımcının Konaklama İşletmesindeki Çalışma Süresi Frekans %

0 – 1 yıl 4 12.5

1 – 3 yıl 0 0

4 – 6 yıl 3 9.4

7 yıl ve üzeri 25 78.1

Katılımcıların Erdek ile Olan Bağlantısına Yönelik Bulgular

Anketin birinci bölümünde katılımcıların Erdek ile olan bağlantılarını analiz edebilmek için ayrıca bir ifade

sunulmuştur. Bu ifade ile Erdek’te faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin Erdek kültürüne hakim olup

olmadıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Erdek kültürüne hakim olan işletmecilerin bu kültürü konaklama

işletmelerinde uygulayabilmesinin daha kolay olduğu düşüncesiyle hazırlanan bu ifadeye verilen yanıtlar

incelendiğinde; katılımcıların %68.8’lik büyük bir oranının doğma büyüme Erdekli olduğu ve Erdek

kültürünü çok iyi bildikleri ortaya çıkmıştır. %18.8’lik kısım ise Erdek’te ikamet ettiğini ancak bu kültüre

çok hakim olmadığını belirtirken, %9.4’lük kısım Erdek’e sadece çalışma amaçlı geldiğini ve kültürünü

bilmediğini beyan etmiştir.
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Tablo 3: Katılımcıların Erdek ile Olan Bağlantısına Yönelik Bulgular

Katılımcıların Erdek ile olan bağlantısı Frekans %

Doğma büyüme Erdekliyim ve Erdek kültürünü çok iyi bilirim 22 68.8

Erdek’te ikamet ediyorum ama Erdek kültürüne çok hakim değilim 6 18.8

Erdek’e sadece çalışma amaçlı geldim, kültürünü bilmiyorum 3 9.4

Hiçbiri 1 3.1

Erdek Mutfağına Yönelik Bulgular

Anketin ikinci bölümünde, çalışmanın konusunu oluşturan Girit, Pomak ve Boşnak halklarına özgü

yemeklerin Erdek’te faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde halihazırda servis edilip edilmediği

öğrenilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla hazırlanan bölümde katılımcılara ön plana çıkan bazı Girit, Pomak ve

Boşnak yemek isimleri sorularak, bu yemeklere son bir yıl içerisinde mönülerinde yer verip vermedikleri

belirlenmiştir. Verilen yanıtlar incelendiğinde, katılımcı konaklama işletmelerinde Girit yemeklerine daha

çok ağırlık verildiği görülmektedir.

Tablo 4: Konaklama İşletmelerinde Girit Yemeklerinin Hazırlanmasına Yönelik Bulgular

Girit Yemekleri Frekans % Girit Yemekleri Frekans %

Yoğurtlu Patlıcan Salatası 28 87.5 Domatlı Pilav 15 46.9

Deniz Börülcesi Salatası 12 37.5 Erişteli Yeşil Mercimek 2 6.2

İstifno Otu Salatası 0 0 Zeytinyağlı Patlıcan Dolması 28 87.5

Taze Börülce Salatası 12 37.5 Zeytinyağlı Kırmızıbiber Dolması 24 75

Isırgan Salatası 1 3.1 Kabak Çiçeği Dolması 1 3.1

Pancar Salatası 26 81.2 Enginar Dolması 1 3.1

Radika Salatası 3 9.4 Zeytinyağlı Girit Kabağı 3 9.4

Gelincik Salatası 0 0 Kaşarlı Girit Kabağı 1 3.1

Cibez Salatası 0 0 Çığırtma 2 6.2

Kırmızıbiber Salatası 22 68.8 Silkme 2 6.2

Girit Kabaklı Biber Salatası 4 12.5 Borani 27 84.4

Balkabağı Kızartması 0 0 Şevketi Bostan 2 6.2

Pişmiş Soğan Salatası 8 25 Yoğurtlu Et 4 12.5

Fava 22 68.8 Elbasan Tava 2 6.2

Enginarlı Pilav 7 21.9 Papaz Yahnisi 4 12.5

Ekmek Dolması 1 3.1 Balkabaklı Börek 0 0

Arapsaçlı Börek 1 3.1 Çullama 0 0

Yassı Kadayıf 5 15.6 Gerdan Tatlısı 0 0

Girit Yemeklerinin Konaklama İşletmelerinde Servis Sıklığı Frekans %

Haftada 3 defa ve daha fazla 16 50

Haftada 2 defa 8 25

Haftada 1 defa 6 18.8

2 haftada 1 defa 0 0

Ayda 1 defa 1 3.1

Yüksek sezonda sadece 1 defa 0 0

Hiçbir zaman 1 3.1

Söz konusu Girit yemeklerinden; yoğurtlu patlıcan salatası ve zeytinyağlı patlıcan dolması %87,5’lik oranla

konaklama işletmelerinin mönülerinde en sık rastlanan yemeklerdir. %84.4 oranla borani, %81.2 oranla

pancar salatası, %75 oranla zeytinyağlı kırmızıbiber dolması, %68.8 oranla kırmızıbiber salatası ve fava,

%46.9 oranla domatlı pilav ve %37.5 oranla taze börülce salatası ile deniz börülcesi salatası, konaklama

işletmelerinin en çok tercih ettiği Girit yemekleridir. Bu yemeklerin konaklama işletmelerinin mönülerinde

diğerlerine göre daha yüksek bir oranda yer alması; söz konusu yemeklerin Türk mutfağı ile iç içe geçmiş

olması, hazırlanırken daha az zaman ve maliyet gerektirmesi gibi nedenlerle açıklanabilir. Daha az oranlarla,

Girit kabaklı biber salatası, enginarlı pilav, yassı kadayıf, papaz yahnisi gibi Girit yemeklerini de hazırlayan
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sınırlı sayıda konaklama işletmesi bulunmaktadır. Katılımcı konaklama işletmelerinin yarısı, Girit

yemeklerini haftada 3 defa ve daha fazla hazırlayıp servis ettiklerini belirtirken; dörtte biri ise haftada 2 defa

bu yemeklere yer verdiklerini açıklamışlardır. Ancak, istifno otu salatası, gelincik salatası, cibez salatası gibi

Giritlilere has bazı otlarla yapılan yemeklerin, konaklama işletmelerinin hiçbirinde sunulmadığı da ortaya

çıkan sonuçlar arasındadır. Benzer şekilde balkabağı kızartması, balkabaklı börek, çullama ve gerdan tatlısı

hiçbir konaklama işletmesi tarafından tercih edilmeyen Girit yemekleri arasındadır. Bu durum, bu yemeklerin

Türk mutfağına daha yabancı olması, misafirlerin söz konusu yemekleri talep etmeyebileceği düşüncesi ve

bazı ot türlerinin her zaman bulunması ve toplanmasının zaman ve maliyet açısından sorun yaratması gibi

nedenlerle açıklanabilir. Örneğin; et ile otun birleştiği Giritlilerin en ünlü özellikli yemeği Şevket-i Bostan

çok beğenilmesine rağmen mönülerdeki sunum sıklığı %6,2’dir. Söz konusu otun sadece kışın

bulunabilmesi, sezonluk faaliyet gösteren otellerde sunumunu zorlaştırmaktadır.

Ankete konu olan Pomak yemeklerinden Maruniki, katılımcı konaklama işletmelerinin %6,2’sinin

mönülerinde yer almakta iken, Kombarnik, Kaşa, Kaçamak ve Popara yemeklerinin her biri işletmelerin

%3,1’inde sunulmaktadır. Ankete konu olan diğer Pomak yemeklerinin hiçbir konaklama işletmesinde

sunulmadığı görülmektedir. Tablo 5, konaklama işletmelerinde Pomak yemeklerinin hazırlanmasına yönelik

bulguları göstermektedir.

Tablo 5: Konaklama İşletmelerinde Pomak Yemeklerinin Hazırlanmasına Yönelik Bulgular

Pomak Yemekleri Frekans % Pomak Yemekleri Frekans %

Tapkana Çuşka 0 0 Etli Yufka 0 0

Pomak Böreği 0 0 Pastarma 0 0

Maruniki 2 6.2 Kaçamak 1 3.1

Kombarnik 1 3.1 Pomak Ekmeği 0 0

Varyavu 0 0 Kori 0 0

Tiganisa 0 0 Popara 1 3.1

Pita 0 0 Pitar 0 0

Kaşa 1 3.1 Çevirme 0 0

Tikvenik 0 0

Pomak Yemeklerinin Konaklama İşletmelerinde Servis Sıklığı Frekans %

Haftada 3 defa ve daha fazla 0 0

Haftada 2 defa 0 0

Haftada 1 defa 0 0

2 haftada 1 defa 2 6.2

Ayda 1 defa 1 3.1

Yüksek sezonda sadece 1 defa 1 3.1

Hiçbir zaman 28 87.5

Alan araştırması esnasında ankete katılan katılımcıların büyük çoğunluğunun, hatta Pomak olduğunu

belirtenler de dahil olmak üzere, Pomak yemek isimlerine yabancı oldukları görülmüştür. Bu kültürden gelen

özellikle yeni kuşağın kendi kültürüne dair bir fikrinin olmadığı ve dolayısıyla kendi yemek kültürlerini

yansıtacak bir donanıma sahip olmadıkları gözlemlenmiştir.

Ankete konu olan Boşnak yemeklerinden Boşnak Böreği ve Mantısı, Göbek Tatlısı katılımcı işletmelerin

mönülerinde %6,2 oranında yer almaktadır. Biberli Boşnak Kızartması, Biryan Kapama, Boşnak Pilavı ve

İncir Tatlısı %3,1 oranında konaklama işletmelerinin mönülerinde yer almaktadır. Ankete konu olan diğer

Boşnak yemekleri konaklama işletmelerinin hiçbirinde hazırlanmamaktadır.
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Tablo 6: Konaklama İşletmelerinde Boşnak Yemeklerinin Hazırlanmasına Yönelik Bulgular

Boşnak Yemekleri Frekans % Boşnak Yemekleri Frekans %

Biberli Boşnak Kızartması 1 3.1 Domatesli Muhacir Böreği 0 0

Boşnak Böreği 2 6.2 Göbek Tatlısı 2 6.2

Boşnak Mantısı 2 6.2 Boşnak Pilavı 1 3.1

Kaymaklı Peynirli Boşnak Böreği 0 0 Ribisa 0 0

Boşnak Bifteği 0 0 Boşnak Tatlısı 0 0

Yoğurtlu Mostar Köftesi 0 0 Mahluta 0 0

Palaçinka 0 0 İncir Tatlısı 1 3.1

Biryan Kapama 1 3.1

Boşnak Yemeklerinin Konaklama İşletmelerinde Servis Sıklığı Frekans %

Haftada 3 defa ve daha fazla 0 0

Haftada 2 defa 2 6.2

Haftada 1 defa 1 3.1

2 haftada 1 defa 1 3.1

Ayda 1 defa 1 3.1

Yüksek sezonda sadece 1 defa 1 3.1

Hiçbir zaman 26 81.2

Katılımcı konaklama işletmeleri, söz konusu Pomak ve Boşnak yemeklerinin mönülerde yer bulmamasının

gerekçesi olarak, misafirlerin daha çok global yemekleri talep ettiğini göstermektedirler. Bununla birlikte söz

konusu bu yemekleri hazırlayacak aşçı bulmanın da zor olması, belirtilen gerekçeler arasındadır. Ayrıca bu

yemeklerin hazırlanmasının zaman ve maliyet açısından da bir külfeti olması nedeniyle konaklama

işletmeleri bu yemeklere hiç yer vermemeyi tercih etmektedirler.

Katılımcıların Erdek’te Gastronomi Turizmini Ön Plana Çıkarmaya

Yönelik Değerlendirmelerinden Elde Edilen Bulgular

Anket çalışmasının üçüncü bölümünde katılımcı konaklama işletmecilerine Erdek mutfağını bir gastronomi

turizmi ürünü olarak ön plana çıkarmaya yönelik ifadeler sunulmuştur. Bu ifadelere verilen yanıtlardan elde

edilen veriler Tablo 7’de gösterilmektedir.
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Tablo 7: Gastronomi Turizmini Ön Plana Çıkarmaya Yönelik Değerlendirmelerden Elde Edilen

Bulgular

İfadeler

K

esinlikle

Katılmıyorum Katılmıyorum

Kararsızım
Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

f % f % f % f % f %

1. Yerel yemek kültürü bir destinasyonun

sahip olduğu önemli bir çekim unsurudur.
1 3.1 5 15.6 0 0 10 31.2 16 50

2. Erdek Mutfağı, Türk damak tadına

uygundur.
0 0 3 9.4 4 12.5 16 50 9 28.1

3. Erdek Mutfağı, bir mönüyü tek başına

doldurabilecek niteliktedir.
4 12.5 5 15.6 5 15.6 9 28.1 9 28.1

4. İstihdam ettiğimiz aşçıların Erdek

mutfağına özgü yemekler hazırlama

konusunda kendilerini geliştirmeleri

gereklidir

2 6.2 2 6.2 4 12.5 7 21.9 17 53.1

5. Erdek mutfağına özgü yemeklerin otel

mönülerinde yer alması ile ilçenin

pazarlanmasında rekabet avantajı elde

edilecektir.

4 12.5 3 9.4 3 9.4 6 18.8 16 50

6. Erdek’e gelen turistler için deniz-kum

güneş üçlüsü ön plandadır.
2 6.2 0 0 0 0 6 18.8 24 75

7. Erdek’e gelen turistlerin önemli bir

bölümü Erdek mutfağı hakkında derin

bilgi edinme amacı taşıyan turistlerdir.

11 34.4 15 46.9 5 15.6 1 3.1 0 0

8. Erdek mutfağının, otellerde

kullanılmaya başlanmasıyla bu mutfağa

ilgi duyan turistler sadık müşteri haline

dönüşecektir.

1 3.1 6 18.8 2 6.2 19 59.4 4 12.5

9. Erdek mutfağını etkin bir şekilde

kullanmak, Erdek’in turizm sezonunun

uzamasına katkı sağlayacaktır.

6 18.8 2 6.2 7 21.9 6 18.8 11 34.4

10. Erdek mutfağına hakim olan bazı ot

türlerinin belirli zamanlarda yetişmesi bu

mutfağın sunulmasını zorlaştırmaktadır.

3 9.4 9 28.1 9 28.1 8 25 3 9.4

11. Erdek mutfağının tanıtımı konusunda

yerel yönetim birlikleri önemli destek

vermektedir.

20 62.5 5 15.6 4 12.5 1 3.1 2 6.2

12. Erdek mutfağının tanıtımında turizm

işletmeleri ile yerel yönetim birlikleri

işbirliği içinde olmalıdır.

1 3.1 0 0 3 9.4 6 18.8 22 68.8

13. Erdek’te yerel yemek kültürünün

tanıtılmasına dair yeterli çaba

harcanmaktadır.

10 31.2 13 40.6 5 15.6 2 6.2 2 6.2

Verilere göre öncelikle, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun yerel yemek kültürünü bir destinasyon için

önemli bir çekicilik unsuru olarak gördüklerini söylemek mümkündür. Bu ifadeye olumlu katılımın oranının

yüksek oluşundan dolayı, katılımcı işletmecilerin kendi mutfaklarında Erdek mutfağına özgü bazı yemekleri

hazırlamaları için çaba harcayabilecekleri söylenebilir. İkinci ifade olan “Erdek Mutfağı Türk damak tadına

uygundur” ifadesine, katılımcıların %50’si “katılıyorum”, %28.1’i ise “kesinlikle katılıyorum” şeklinde yanıt

vermişlerdir. Bu ifadeye de katılımın hayli yüksek oluşuyla, katılımcıların bu yemeklerin bir gastronomi

turizmi ürünü olarak otel mönülerinde yer almasının misafirler tarafından yadırganmayacağı ve bu ürünlere

de talep olacağına inandıkları söylenebilir. Bu ifadeyle bağlantılı olarak yöneltilen “Erdek mutfağı bir

mönüyü tek başına doldurabilecek niteliktedir” ifadesine, katılımcıların %28,1'lik oranı "Kesinlikle
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Katılıyorum", %28,1'lik oranı "Katılıyorum", %15'lik oranı "Kararsızım", %15'lik oranı "Katılmıyorum" ve

%12,5'lik oranı "Kesinlikle Katılıyorum" şeklinde cevap vermişlerdir. "İstihdam ettiğimiz aşçıların Erdek

mutfağına özgü yemekler konusunda kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir" ifadesine olan olumlu katılım

oranının fazla oluşu da göstermektedir ki; bu yemekleri hazırlayıp sunabilmenin önündeki önemli bir engel,

bu yemekleri hazırlayabilecek aşçıların istihdamıdır. Dolayısıyla, aşçıların bu yemekler konusunda

kendilerini geliştirmeleri gereklidir ifadesine katılım hayli yüksek olmuştur. Bu ifadeye olumsuz cevap veren

konaklama işletmeleri ise bunun zaman alacağını ve aşçıların global mutfak konusunda bilgili olmalarının

yeterli olacağını savunmuşlardır. "Erdek mutfağına özgü yemeklerin mönülerde yer alması ile ilçenin

pazarlanmasında rekabet avantajı elde edilecektir" ifadesine, katılımcıların %50'si "Kesinlikle Katılıyorum",

%18'i ise "Katılıyorum" şeklinde olumlu cevap vermişlerdir.

"Erdek'e gelen turistler için deniz-kum-güneş üçlüsü ön plandadır" ifadesine katılımcıların yalnızca %6.2’si

kendi hizmetlerini baz alarak olumsuz yanıt vermişlerdir. Ancak olumlu yanıtların yüksek oranına

bakıldığında, Erdek’teki tek turistik ürünün deniz-kum-güneş üçlüsü olduğunu ve gelen turistlerin de çok

büyük bir kısmının bu ürün için Erdek’e geldiklerini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu ifadeyle bağlantılı

olarak yöneltilen “Erdek’e gelen turistlerin büyük bir bölümü Erdek mutfağı hakkında derin bir bilgi edinme

amacı taşıyan turistlerdir” ifadesine katılımcıların %46.9’u kesinlikle katılmadıklarını ve %34.4’ü ise

katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bu nedenle deniz-kum-güneş ürünü için Erdek’e gelen turistleri, gastronomi

turizmi amaçlı Erdek’e çekebilmek için öncelikle sahip olunan kültürün tanıtılması için çaba harcanması

gerekecektir. Sonrasında ise konaklama işletmeleri başta olmak üzere bölgedeki turizm işletmelerinin bu

kültüre sahip çıkarak, bu kültüre ait ürünleri misafirlerine arz etmeleri önem taşımaktadır. Bu konuyla ilgili

olarak katılımcılara yöneltilen ifadede, Erdek mutfağının otellerin mönülerinde yer almaya başlamasıyla, bu

mutfağa ilgi duyan turistlerin sadık müşteri olup olamayacağına dair fikirleri alınmak istenmiştir. Verilen

yanıtlar incelendiğinde, işletmecilerin %70’inden fazlasının bu ifadeye olumlu yanıt verdikleri

görülmektedir. Buradan da anlaşılabileceği gibi, bu mutfağın yeni bir ürün olarak sunulmasına genel anlamda

bölgedeki konaklama işletmelerinin çoğu sıcak bakmaktadırlar. Ancak yine de genel kanı halini almış bazı

düşüncelerin değiştirilmesi kolay olmayabilir. Örneğin, alan araştırması esnasında bir çok otelcinin Erdek’te

yapılabilecek hiçbir şeyin turizm sezonunu uzatması için katkı sağlamayacağı görüşünün işletmecilerde

hakim olduğu görülmüştür. Söz konusu mutfağın, Erdek’te turizm sezonunu uzatıp uzatmayacağını

belirlemeye yönelik sunulan ifadeye verilen yanıtlardan da görülebileceği üzere, katılımcıların %21.9’u

kararsız olduğunu, %18.8’i kesinlikle katılmadığını, %6.2’si ise katılmadığını belirtmiştir. Erdek mutfağını

etkin bir şekilde kullanmanın kısa olan sezonu uzatabileceği kanısı yaygın olmakla beraber, buna

katılmayanların ve kararsız kalanların oranı küçümsenmeyecek düzeydedir. Erdek mutfağının sezonu tek

başına uzatabilmesinin mümkün olmadığı, azımsanmayacak bir orandaki işletmeci tarafından vurgulanmıştır.

“Erdek mutfağına özgü bazı ot türlerinin belli zamanlarda yetişmesi bu mutfağın sunulmasını

zorlaştırmaktadır” ifadesine verilen yanıtlar ise çeşitlilik göstermektedir. Katılımcıların %9.4’ü bu ifadeye

kesinlikle katılmadıklarını, %28.1’i katılmadıklarını,%25’i katıldıklarını ve %9.4’ü ise kesinlikle

katıldıklarını belirtmiştir. %28.1’lik bir oran ise kararsız olduğunu açıklamıştır. Bu ifadeye verilen yanıtların,

otelin sezonluk ya da tüm yıl açık olmasına ya da katılımcıların bu mutfağa bakış açısına göre değişiklik

gösterdiği söylenebilir.

Bu bölümün sonunda katılımcılara Erdek mutfağının tanıtılmasıyla ilgili üç ifade yöneltilmiştir. “Erdek

mutfağının tanıtımı konusunda yerel yönetim birlikleri önemli destek vermektedir” ifadesine katılımcıların

%62.5 gibi yüksek bir oranı kesinlikle katılmadıklarını, %15.6’sı ise katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bu

ifadeye 32 katılımcı işletmeden sadece 3 tanesi olumlu olarak yanıt vermiştir. Dolayısıyla, bölgedeki yerel

yönetim birliklerinin yerel yemek kültürüne gereken önemi vermediğini belirtmek yerinde olacaktır. “Erdek

mutfağının tanıtımında turizm işletmeleri ile yerel yönetim birlikleri işbirliği içinde olmalıdır” ifadesine de

yine yüksek bir oranla olumlu yanıt verildiği görülmüştür. Son ifadede ise Erdek’te yerel yemek kültürünün

tanıtılmasına dair yeterli çaba harcanıp harcanmadığına dair katılımcı işletmelerin görüşleri alınmıştır. Bu

ifadeye katılımcıların %40.6’sı katılmadığını, %31.2’si kesinlikle katılmadığını belirtmişlerdir. Bu yüzden

ilçede yerel yemek kültürünün tanıtılmasına dair yeterli çaba harcanmadığı yönünde genel bir kanı olduğunu

söylemek mümkündür.

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma, Erdek’teki yerel yemek kültürünün bir gastronomi turizmi ürünü olarak ön plana çıkarılması ve

bu ürünün konaklama işletmelerinde sıklıkla sunulmasıyla, ilçe için bir rekabet avantajı oluşturulup

oluşturulamayacağına yöneliktir. Erdek’teki tek turistik ürünün deniz-kum-güneş üçlüsü olduğu ve ilçeye

gelen turistlerin çok büyük bir kısmının bu ürün için Erdek’i tercih ettikleri çalışma bulgularından da
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anlaşılmaktadır. Ancak bu ürün tek başına Erdek’i, benzer destinasyonlar arasından ön plana çıkarmaya, bir

başka deyişle rekabet avantajı elde etmesine katkı sağlayamamaktadır. Her şeyden önce bu ürün sezonun

uzamasına yardımcı olmamaktadır. Sadece bu ürünün sunulması, ilçeye olan talebin okulların yaz tatili

periyoduyla sınırlı kalmasına neden olmaktadır. Bu yüzden ilçede faaliyet gösteren konaklama

işletmelerinde, Erdek’te yapılabilecek hiçbir şeyin turizm sezonunu uzatmaya katkı sağlamayacağı kanısı

oluşmuştur. Tüm bu nedenlerle Erdek, sahip olduğu kaynakları değerlendirmek suretiyle yeni turistik ürün ya

da ürünler sunmak için çabalamalıdır. Bu çalışmada bu yeni ürünlerden birinin gastronomi turizmi

olabileceği savunulmaktadır. Çünkü Erdek ilçesinde farklı kültürler bir arada yaşamaktadır. Bunlardan

bazıları çalışmanın konusunu oluşturan ve nüfusun önemli bir oranına sahip olan Girit, Pomak ve Boşnak

halklarıdır. Bu halkların yerel yemek kültürlerinin her biri, kendine özgü çok önemli tatları ve değerleri

barındırmaktadır. Bu farklı tatları değerlendirip, sahip olunan bu zenginliği yeni bir turistik ürün olarak

sunmak Erdek için farklı bir çekicilik unsuru oluşturabilecektir.

Erdek’teki yerel yemek kültürünün, yeni bir turistik ürün olarak sunulmasına genel anlamda bölgedeki

konaklama işletmelerinin çoğunun sıcak baktığı çalışma bulgularından anlaşılmaktadır. Ancak, mönülerinde

global yemekler bulunan bir çok konaklama işletmesi için, bu yerel gastronomik değerlerin yeni bir ürün

olarak sunulmasında bir takım engeller olduğu da görülmüştür. Bunlardan biri eğitimli personel sorunudur.

Katılımcı işletmeler öncelikle bu yerel yemekleri yapabilecek donanıma sahip aşçı bulabilmenin bir engel

oluşturacağını belirtmişlerdir. Belirtilen diğer bir engel de, bu yemeklerin birçoğunun fazla zaman ve emek

gerektirecek olması ve dolayısıyla bunun maliyetlere yansıyacak olmasıdır.

Söz konusu yerel yemeklerin, misafirler tarafından talep edilmeme ihtimali de bir diğer engel olarak

söylenebilir. Katılımcı konaklama işletmeleri, misafirlerin daha çok global yemekleri talep edeceklerini

savunmaktadırlar. Oysa bir gastronomi turisti için, merak ettiği yerel yemek ürünlerini tatmak ve bu

yemekleri bulunduğu kültürün içinde deneyimlemeyi istemek oldukça önemli bir konudur. Bu yüzden,

bölgedeki yerel yönetim birliklerinin ve turizm işletmelerinin öncelikle yapması gereken, bu kültür

zenginliğine sahip çıkarak halkı bilinçlendirmesi ve bu kültürlerin tanıtımı için yeterli çabaları harcamasıdır.

Alan araştırması esnasında, katılımcıların birçoğunun kendi kültürlerine ait yemek isimlerini bilmedikleri,

özellikle yeni kuşağın kendi kültürlerine yabancı olmalarından dolayı, bu yemek kültürünü yansıtacak bir

donanıma sahip olmadıkları görülmüştür. Bu yüzden öncelikle bu kültürlerin etkin bir şekilde tanıtımının

yapılması ve bu konuda halkın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, yerel yönetimlerin AR-GE

departmanlarının söz konusu yerel kültürlerin özelliklerini belirleyerek su yüzüne çıkarmaları önem arz

etmektedir. “Erdek’te sadece deniz-kum-güneş üçlüsü sunulabilir” şeklindeki ön yargıların aşılması ve

Erdek’te var olan gastronomik değerlerin gerek yerel yönetimler ve gerekse konaklama işletmeleri tarafından

araştırılması ve sıklıkla sunulması ilçeye olan talebi artıracaktır. İlçede sahip olunan karma gastronomik

değerlerin festivaller, fuarlar ve benzeri organizasyonlarla tanıtılması, destinasyonun pazarlanmasında

rekabet avantajı sağlayacaktır.
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Özet

Yiyeceklerin ve içeceklerin son yıllarda sadece besin kaynağı olarak değil, aynı zamanda kültürel referans,

bölgesel kalkınma ve turizm unsuru haline geldiği görülmektedir. Yerel ürünler, bunların üretim yöntemleri,

ürünlerin yöresel sunum özellikleri, bölge açık halk pazarları vb. bölgede güçlü bir turizm hareketliliğine de

neden olmaktadır. Günümüzde insanlar sadece açlık duygusunu gidermek için değil, aynı zamanda yemek

yeme sürecinde iyi zaman geçirmek, yiyecekten ve atmosferden zevk almak, yeni lezzetler tatmak, boş

zamanlarını değerlendirmek amacıyla ev dışında yemek yemeyi tercih etmektedirler. Turizm hareketliliği

içerisinde değerlendirildiğinde seyahat nedenleri ne olarsa olsun, insanlar evlerinden uzakta oldukları her an

dışarıda yemek yemektedirler. Bunun yanında gastro turizm de tek başına bir seyahat motivasyonudur. Bu

bağlamda yapılan bu çalışmada Hatay ilini çeşitli amaçlarla ziyaret eden turistlerin yörenin yemek kültürü bir

diğer ifadeyle gastronomi kültürüne yönelik görüşleri araştırılmıştır. Gastro turizm önermeleri altı faktör

altında toplanmış, bu faktörlere katılımcıların verdikleri cevaplar arasında gruplar arasında anlamlı

farklılıkların olup olmadığına bakılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre erkeklerin seçkin restoranlarda yemek

yemeyi daha fazla önemsedikleri, eğitim durumuna göre yöresel yemek restoranlarında yemek yemeyi ve

yeni yemekler denemeyi lisansüstü eğitim gören tüketicilerin daha önemli buldukları, yüksek gelir

düzeyindeki katılımcıların seçkin restoranları tercih ettikleri birkaç çarpıcı sonuç olarak tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Gastro Turizm, Sosyo Demografik Özellikler, Hatay

Giriş

Yemek kültürü yerel kültürün önemli bir parçası olmakla birlikte, bölgeler arası fark yaratan önemli bir

unsurdur. Yemek yeme fizyolojik bir ihtiyaçtır. Günümüzde insanlar sadece açlık duygusunu gidermek için

değil, aynı zamanda yemek yeme sürecinde iyi zaman geçirmek, yiyecekten ve atmosferden zevk almak, yeni

lezzetler tatmak, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla ev dışında yemek yemeyi tercih etmektedirler.

Yeme içme kültürünün turizm davranışının önemli bir öğesi olduğu düşünüldüğünde destinasyonlara özgü

yiyecekler ve içecekler günümüzde oldukça popüler hale gelmiş, akademik alanda birçok çalışmaya konu

olmuştur.

Turistler bir bölgeyi kültürel amaçlı ziyaret ettiğinde aynı zamanda o bölgeye özgü yiyecekleri ve içecekleri

de tatmak istemektedir. Bunun yanında son dönemlerde birçok turistin bir bölgeyi ziyaretinde; o bölgenin

yemek kültürünü tanımak, bölgeye özgü lezzetleri tatmak, yemeklerin hazırlık ve üretim aşamalarını görmek

gibi nedenler o bölgeyi tercihinde temel neden olmuştur.

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda medyanın da etkisiyle yeme içme kültürü ya da gastro

turizm hareketliliğinde bir ivme görülmektedir. Ünlü bazı aşçıların ve programcıların yapmış olduğu yemek

pişirme programları (yeşil elma, Serra’nın misafirleri vb.), yarışma programları (master chef vb.), gezi ve

deneyime yönelik yemek programları (lezzet durakları, tadı damağımda vb.) bu alandaki ilgiyi harekete

geçirmiştir.
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Dünya genelinde gastro turizm kapsamında pek çok özel ilgi turları yapılmaktadır. Hatta bazı ülkelerin ve

bölgelerin gastro turizm master planları yaptığı çalışma kapsamında yapılan araştırmada görülmüştür.

Ülkemizde de bu konu ile ilgili olarak yeni de olsa bir hareketlilik bulunmaktadır (Hatay gastro turları,

Gökçeada eko ve gastro turları, Doğu Anadolu Bölgesi gastro turları vb.). Özel ilgi turizmi içinde

değerlendirilen bu turizm türünün ülkemizde henüz yeni bir turizm çeşidi olduğu ve alandaki çalışmaların

eksikliği dikkati çekmektedir. Bu bağlamda çalışma, Hatay ilini ziyaret eden ve destinasyondaki yiyecek

içecek işletmelerinden faydalanan yerli turistlerin gastro turizme yönelik görüşlerinin katılımcıların

demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğine yönelik olarak hazırlanmıştır.

Gastro Turizm

Yoğun rekabet ortamında turizm faaliyetleri içinde yer alan tüm destinasyonların en önemli unsurlarından

birisi de hedef tüketici kitlelerine geniş ürün yelpazesi sunabilmektir. Bu bağlamda destinasyonlarda yer alan

turistik arz kaynakları turizm ürünü oluşturmada en önemli çekici unsur olarak göze çarpmaktadır. Bu

çıkarımla düşünüldüğünde her coğrafyada yer alan yeme-içme kültürü, yetişen yenilebilir bitki türleri, tarım

ve hayvancılık sonucu elde edilen yiyecek ve içecekler, folklorik özellikler (sunum ve yeme-içme

seromonileri) ve pazarlanabilirliği gibi unsurlar gastro turizm disiplini içinde yer almaktadır.

Yiyeceklerin ve içeceklerin son yıllarda sadece besin kaynağı olarak değil, aynı zamanda kültürel referans,

bölgesel kalkınma ve turizm unsuru haline geldiği görülmektedir. Bölgede üretilen yerel ürünler, üretim

yöntemleri ve ürünün yöresel sunum özellikleri bölgede güçlü turizm hareketliliği oluşturabilmektedir

(Montanan ve Staniscia, 2009).

Turizm ve yiyecek-içecek arasında bağlantı gösteren çeşitli tanımlamalar bulunmaktadır. Mutfak turizmi,

culinary turizm, gastronomi turizmi ve gastro turizm bu tanımlamalardan başlıcalarıdır (Akoğlan Kozak ve

Bahçe 2009; Küçükaslan 2007; Doğdubay ve Giritlioğlu 2008). Bu tanımlamaları Ignatov ve Smith (2006)

şöyle ifade etmektedirler: Mutfak turizmi; yiyecek hazırlama ve yalnızca yemek yeme stillerine odaklanır.

Gastronomi daha genel anlamda yiyecek ve içecek tüketimi ile ilgilidir. İyi yiyecek-içeceğe olan ilgi ve zevk

özellikle de üstün bir yaşam tarzının temsilcisidir. Culinary ise mutfağın sıfat şeklidir. Bunlara ek olarak

gastro turizm kavramı ise ürünün sadece hazırlanma, yeme tarzını ve ilgiyi değil olayın sosyal ve ekonomik

boyutunu da kapsamaktadır.

Gastro turizm, turistik deneyimin bütünü içinde yer alan ve bunun yanında çoğu zamanda tek başına bir

seyahat motivasyonudur (Hall ve diğ. 2003). Genel bir ifadeyle gastro turizm, bir bölge ya da işletmeyi yeme

içme amaçlı ziyaret ya da seyahatidir (Shenoy, 2005). Hall ve Mitchell (2001)’e göre ise gastro turizm;

birincil ve ikincil yiyecek üreticilerine, yiyecek festivallerine, restoranlara ve yiyecek-içecek tadımı veya özel

yiyecek üretim bölgeleri gibi spesifik yerlere ziyaret etmektir. Tanımlarda yer alan faktörlerin yanında son

yıllarda ortaya çıkan ve oldukça rağbet edilen diğer gastro turizm etkinlikleri de ünlü mutfak şefleriyle sohbet

etmek, ünlü şeflerin yemeklerinden tatmak, onların düzenlemiş olduğu özel kurslara katılmak şeklinde ifade

edilebilir (Yüncü, 2010).

Gastro turizm kapsamında katılımcıların iki grupta değerlendirilmesi uygundur (Hall ve Sharples, 2003).

Birincisi belli bir tur kapsamında destinasyonu ziyaret eden turistlerin bölgenin yöresel yemeklerinden

yemesi, bölge pazarlarını gezmesi, orada satılan yöresel ürün ve yemek kitaplarını satın alması, pişirme

ünitelerini satın alması vb. etkinliklerde bulunan turist profilidir. İkincisi ise gastro turizm hareketliliği

içerisinde daha profesyonel olarak bulunan kitleden oluşmaktadır ki, bu grup bu turizm hareketine oldukça

bilinçli katılmaktadır. Özel olarak bir bölgeyi sadece gastro turizm amaçlı seyahat eden grubun oluşturduğu

bu kitlenin son yıllarda sayısının oldukça arttığı görülmektedir.

Materyal ve Yöntem

Araştırmanın evrenini Hatay ilini ziyaret eden ve çeşitli yiyecek içecek işletmelerinden yararlanan tüketiciler

oluşturmaktadır. Veriler, basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen 200 tüketiciden toplanmış, 180 tüketici

değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu ile elde

edilmiştir. Veri toplama aracı olarak geliştirilen soru formu, konu ile ilgili çalışmalar (Shenoy, 2005; Barkat

ve Vermignon, 2006; Karım, 2006) incelendikten sonra hazırlanmış ve uzman görüşleri alınmıştır. Araştırma

sonucunda elde edilen veriler “SPSS 15.0” istatistik programı ile değerlendirilmiştir.

Araştırmada yiyecek içecek hizmetlerinden yararlanan tüketicilerin gastro turizm ile ilgili düşüncelerini

ortaya koymak amacıyla soru formu kullanılmıştır. Kullanılan soru formu 5’li Likert ölçeğine göre

 

517



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

hazırlanmış olup, “asla”, “seyrek”, “bazen”, “çoğunlukla”, “daima” olarak sırasıyla 1-5 puan verilerek

değerlendirilmiştir. Veri toplama aracı olarak kullanılan soru formuna faktör analizi uygulanmış, sonuçlar

Tablo 1’de sunulmuştur. Nihai faktörler belirlenmeden önce yapılan ilk faktör analizinde üç önerme faktör

yükleri düşük olması, yapılan ikinci faktör analizinde bir önermenin düzgün dağılmaması sonucu

değerlendirme dışı bırakılmıştır. Son olarak yapılan analiz sonucunda veri seti 6 faktörü kapsayan 19

önermeden oluşmaktadır. Söz konusu faktörler şunlardır:

Faktör 1:Yeni Ürün ve Ekipman Satın Alma

Faktör 2: Yöresel Restoranlarda Yemek Yeme

Faktör 3: Seçkin Restoranlarda Yemek Yeme

Faktör 4: Alışkanlıklara Uygun Tercih

Faktör 5:Yeni Yemekler Deneme

Faktör 6: Aşina Olunan Restoranlarda Yemek Yeme

Araştırma kapsamına alınan tüketicilerin sosyo demografik özellikleri ile ilgili bilgiler (yaş, cinsiyet, eğitim

durumu, medeni durum, meslek ve konaklama yeri) mutlak ve yüzde değerler kullanılarak; ölçümle elde

edilen sürekli değişkenler (nicel değişkenler) ortalama () ve standart sapma (SS) kullanılarak

tablolaştırılmıştır. Nicel değişkenlerin karşılaştırılmasında ilk olarak parametrik test koşullarının (denek

sayısı ve normal dağılıma uygunluğun araştırılması) sağlanıp sağlanmadığı araştırılmıştır. İki grubun

karşılaştırılması (cinsiyete göre) amacıyla t testi, üç ve daha fazla grubun karşılaştırılmasında (yaş, eğitim

durumu, medeni durum ve mesleğe göre değerlendirmede) ise varyans analizi yöntemi uygulanmıştır. Ayrıca

varyans analizi sonucunda fark bulunan gruplarda farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacı

ile Tukey testinden yararlanılmıştır. İstatistiksel analizlerde önemlilik seviyesi olarak p<0.05 ve p<0.01

değerleri kabul edilmiştir.

Tablo 1. Gastro Turizm Faktör Analizi Sonuçları

FaktörYükü ÖzDeğerler Varyansın

Açıklanma

Oranı

(% 65,321)

Yerel Ürün ve Ekipman Satınalma 4,716 24,819

Tatil dönüşü evime götürmek için yöresel reçetelerin bulunduğu yemek kitapları ,770

satın alırımYöresel ürünlerin satıldığı halk pazarlarını takip ederim ,709

Tatil dönüşü evime götürmek için yöresel mutfak ekipmanları satın alırım ,672

Yörelere özgü yemek programları ve gösterilerini izlerim, takip ederim ,666

Tatil dönüşü evime götürmek için yerel ürünlerden satın alırım ,481

Yöresel Restoranlarda Yemek Yeme 2,455 12,920

Sadece yerel yemeklerin bulunduğu restoranlarda yemek yerim ,749

Yerel kültüre bağlı olarak hazırlanan yemeklerin hazırlandığı yerlerde yemek yerim ,670

Temalı (butik, mimari ve sanatsal açıdan özel) restoranlarda yemek yerim ,498

Seçkin Restoranlarda Yemek Yeme 1,831 9,639

Restoranlara sadece meşhur mutfak şeflerinin hazırladığı lezzetleri tatmak için ,827

giderimLüks restoranlarda yemek yerim ,746

Gideceğim destinasyonda özellikli (Antep, Urfa, Çin, Meksika vb.) bir restorandayemek yemek için önceden rezervasyon yaptırırım ,699

Alışkanlıklara Uygun Tercih 1,250 6,581

Alışık olduğum yemeklerin servis edildiği yerlerde yemek yerim ,783

Gittiğim destinasyonda-yerde yemek hazırlarım ,758

Pazarlardan alışık olduğum yemek malzemelerini satın alırım ,743

Yeni Yemekler Deneme 1,151 6,057

Farklı mutfaklara ait yemeklerin servis edildiği restoranlarda yemek yerim ,784

Bölgesel spesiyallerin servis edildiği restoranlarda yemek yerim ,664

Yöresel mutfak yemeklerini tadarım ,587

Aşina Olunan Restoranlarda Yemek Yeme 1,008 5,305

Zincir restoranlarda yemek yerim ,766

Hazır yemek (fastfood, McDonald’s, KFC vb.) restoranlarında yemek yerim ,764

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Değeri 0,785

Bartlett Testi Ki-Kare 1028,62

df 171

Sig 0,000
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Bulgular

Tüketicilerin Sosyo-Demografik Özellikleri İle İlgili Bilgiler

Tablo 2. Tüketicilerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı (n=180)

Cinsiyet n % Meslek Grupları n %

Erkek 93 51.7 Çalışmıyor 40 22.2

Kadın 87 48.3 Kamu çalışanı 58 32.2

Yaş (yıl) Özel sektör çalışanı 55 30.6

19-29 66 36.7 Serbest meslek 22 12.2

30-39 56 31.1 Emekli 5 2.8

40-49 43 23.9 Gelir Grp. (Aylık Ort.TL)50-59 12 6.7 >1000 24 13.3

60+ 3 1.7 1000-2499 97 53.9

Eğitim Durumu 2500-3999 30 16.7

İlkokul –ilköğretim 5 2.8 4000-5499 11 6.1

Lise 30 16.7 5000+ 18 10.0

Önlisans 22 12.2 Konaklama YeriLisans 96 53.3 Otel 57 31.7

Lisansüstü 27 15.0 Günübirlik ziyaret 56 31.1

Medeni Durum Butik otel 21 11.7

Evli 94 52.2 Apart otel 17 9.4

Bekar 71 39.4 Pansiyon 14 7.8

Boşanmış/eşi ölmüş 15 8.3 Akraba yanında 12 6.7

Tatil köyü 3 1.7

Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan tüketicilerin % 51.7’si erkek, % 48.3’ü kadındır.

Tüketicilerin % 36.7’si 19-29 yaş, % 31.1’i 30-39 yaş, % 23.9’u 40-49 yaş arasındadır. Eğitim durumuna

göre dağılımı incelendiğinde % 53.3’ünün lisans, % 15.0’inin lisansüstü eğitime sahip olduğu görülmektedir.

Tüketicilerin % 52.2’si evli, 39.4’ü bekârdır. Tüketicilerin % 22.2’sinin herhangi bir meslek sahibi olmadığı,

% 30.6’sının özel sektörde çalıştığı, % 32.2’sinin kamu çalışanı, % 12.2’sinin serbest meslek sahibi olduğu,

% 2.8’inin ise emekli olduğu belirlenmiştir. Tüketicilerin gelir durumları incelendiğinde, aylık ortalama geliri

1000 TL.’nin altında olanların oranının % 13.3 olduğu; % 53.9’unun 1000-2499 TL, diğerlerinin ise 2500

TL’den fazla gelire sahip olduğu dikkati çekmektedir. Tüketicilerin % 31.1’i günübirlik ziyaret için geldiğini;

% 31.7’si otelde, % 11.7’si butik otelde, diğerleri ise apart otel, pansiyon, tatil köyü veya akraba yanında

konakladığını belirtmiştir.

Tüketicilerin Gastro Turizm İle İlgili Düşüncelerinin Sosyo-Demografik

Özelliklerine göre Karşılaştırılması

Tablo 3’de tüketicilerin gastro turizm ile ilgili düşüncelerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini

tespit etmek için yapılan t testi sonuçları yer almaktadır.

Tablo 3. Tüketicilerin Gastro Turizm İle İlgili Düşüncelerinin Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi

Cinsiyet n SS t p

Faktör 1
Kadın87 2.8245

0.80
1.887 0.61

Erkek93 2.5973 0.80Faktör2 Kadın87 3.2912

0.77
-0.083 0.934

Erkek93 3.3011 0.82Faktör 3

Kadın87 2.1858

0.74
-2.960

0.003**

Erkek93 2.5466 0.87Faktör 4 Kadın

87

3.5096

0.86

1.229 0.221

Erkek 93 3.3477 0.90Faktör 5 Kadın

87

3.4655

0.84

1.102 0.272

Erkek 93 3.3297 0.80Faktör 6

Kadın87 2.2874

0.81
-0.279 0.780

Erkek93 2.3226 0.87

**p<0.01
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Tablo 3’de görüldüğü gibi tüketicilerin gastro turizm ile ilgili düşüncelerinde cinsiyet; yeni ürün ve ekipman

satın alma (Faktör 1), yöresel yemek restoranlarında yemek yeme (Faktör 2), alışkanlıklara uygun tercih

(Faktör 4), yeni yemekler deneme (Faktör 5), aşina olunan restoranlarda yemek yeme (Faktör 6) faktörlerinde

istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemektedir (p>0.05). Seçkin restoranlarda yemek yeme (Faktör 3)

faktörünün ise tüketicilerin cinsiyetin göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark gösterdiği tespit edilmiştir

(p<0.05). Bu sonuca göre erkekler seçkin restoranlarda yemek yemeyi kadınlardan daha fazla önemli

bulmaktadır.

Tablo 4’de ise tüketicilerin gastro turizm ile ilgili düşüncelerinin yaşlarına göre farklılık gösterip

göstermediğini tespit etmek için yapılan Varyans analizi sonuçları yer almaktadır.

Tablo 4. Tüketicilerin Gastro Turizm İle İlgili Düşüncelerinin Yaşa Göre Değerlendirilmesi

Yaş (yıl) n SS F p

Faktör 1 19-29 66 2.52 0.80 3.054(1-3) 0.019*

30-39 56 2.69 0.75

40-49 43 2.99 0.8050-59 12 2.88 0.8560+ 3 2.00 1.00

Toplam 180 2.70 0.81

Faktör 2 19-29 66 3.17 0.79 1.366 0 .268

30-39 56 3.41 0.81

40-49 43 3.40 0.78

50-59 12 3.16 0.7160+ 3 2.77 0.83

Toplam 180 3.29 0.80

Faktör 3 19-29 66 2.30 0.71
3.399(1-5)(2-5)

0.010**

30-39 56 2.24 0.87

40-49 43 2.44 0.8550-59 12 2.75 0.7960+ 3 3.77 1.17Toplam 180 2.37 0.83

Faktör 4 19-29 66 3.28 0.83 2.184 0.085

30-39 56 3.50 0.88

40-49 43 3.62 0.85

50-59 12 3.33 0.9160+ 3 2.44 1.71

Toplam 180 3.42 0.88

Faktör 5 19-29 66 3.32 0.87 0.901 0.530

30-39 56 3.42 0.69

40-49 43 3.51 0.86

50-59 12 3.36 0.7960+ 3 2.77 1.57

Toplam 180 3.39 0.82

Faktör 6 19-29 66 2.55 0.87
3.700
(1-3) 0.004**

30-39 56 2.28 0.76

40-49 43 1.94 0.6550-59 12 2.20 0.9160+ 3 2.83 1.89

Toplam 180 2.30 0.84

*p<0.05 **p<0.01

1:19-29 yaş 2:30-39 yaş 3:40-49 yaş 4:50-59 yaş 5:60 yaş ve üstü

Analiz sonuçlarına göre tüketicilerin gastro turizm ile ilgili düşüncelerinde yaş gruplarına göre; yeni ürün ve

ekipman satın alma (Faktör 1), seçkin restoranlarda yemek yeme (Faktör 3), aşina olunan restoranlarda

yemek yeme (Faktör 6) faktörlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Yeni ürün

ve ekipman satın alma faktörü ve aşina olunan restoranlarda yemek yeme faktörü ile yaş değişkeni arasındaki

farkın, Tukey testi sonucuna göre 19-29 yaş grubu tüketiciler ile 40-49 yaş arası tüketiciler arasında olduğu

belirlenmiştir. Seçkin restoranlarda yemek yeme faktörü ile yaş değişkeni arasındaki fark ise 60 yaş ve üstü

tüketiciler ile 19-29 ve 30-39 yaş grubu tüketiciler arasındadır. Bu analizler sonucunda yeni ürün ve ekipman
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satın almaya 40-49 yaş grubu tüketicilerin, seçkin restoranlarda ve aşina olunan restoranlarda yemek yemeye

60 yaş ve üstü tüketicilerin daha çok önem verdikleri söylenebilir.

Tablo 5’de ise tüketicilerin gastro turizm ile ilgili düşüncelerinin eğitim durumlarına göre farklılık gösterip

göstermediğini tespit etmek için yapılan Varyans analizi sonuçları yer almaktadır.

Tablo 5. Tüketicilerin Gastro Turizm İle İlgili Düşüncelerinin Eğitim Durumuna Göre

Değerlendirilmesi

Eğitim Durumu n SS F p

Faktör 1 İlkokul -ilköğretim 5 3.02 0.87

0.895 0.468

Lise 30 2.66 0.81

Önlisans 22 2.59 0.97

Lisans 96 2.66 0.78Lisansüstü 27 2.93 0.75

Toplam 180 2.70 0.81

Faktör 2 İlkokul -ilköğretim 5 3.40 0.64

3.724(3-5) 0.006**

Lise 30 2.98 0.90

Önlisans 22 2.90 0.80Lisans 96 3.40 0.77Lisansüstü 27 3.54 0.59

Toplam 180 3.29 0.80

Faktör 3 İlkokul -ilköğretim 5 2.26 0.98

1.637 0.167

Lise 30 2.08 0.69

Önlisans 22 2.19 1.09

Lisans 96 2.48 0.81Lisansüstü 27 2.46 0.73

Toplam 180 2.37 0.83

Faktör 4 İlkokul -ilköğretim 5 4.33 0.78

1.862 0.119

Lise 30 3.44 1.01

Önlisans 22 3.56 0.92

Lisans 96 3.39 0.82Lisansüstü 27 3.22 0.87

Toplam 180 3.42 0.88

Faktör 5 İlkokul -ilköğretim 5 3.00 0.70

3.738

(3-5)(3-4) 0.006**

Lise 30 3.31 0.84

Önlisans

22

2.86

0.94

Lisans 96 3.50 0.80Lisansüstü 27 3.61 0.61

Toplam 180 3.39 0.82

Faktör 6 İlkokul -ilköğretim 5 2.40 0.96

0.830 0.508

Lise 30 2.11 0.81

Önlisans 22 2.50 0.85

Lisans 96 2.34 0.84Lisansüstü 27 2.20 0.84

Toplam 180 2.30 0.84

**p<0.011: İlkokul –ilköğretim 2: Lise 3: Önlisans 4: Lisans 5: Lisansüstü

Tüketicilerin gastro turizm ile ilgili düşüncelerine, eğitim durumunun etkisi incelendiğinde (Tablo 5); yöresel

yemek restoranlarında yemek yeme (Faktör 2) faktörünün tüketicilerin eğitim durumuna göre anlamlı fark

gösterdiği (p<0.01) ve bu farkın Tukey testi sonucuna göre önlisans mezunu tüketiciler ile lisansüstü eğitim

mezunu tüketiciler arasında olduğu belirlenmiştir. Yeni yemekler deneme (Faktör 5) faktörü de tüketicilerin

eğitim durumuna göre anlamlı fark göstermektedir (p<0.01). Bu fark önlisans mezunu tüketiciler ile lisans ve

lisansüstü eğitim mezunu tüketiciler arasındadır. Yeni ürün ve ekipman satın alma (Faktör 1), seçkin

restoranlarda yemek yeme (Faktör 3), alışkanlıklara uygun tercih (Faktör 4), aşina olunan restoranlarda

yemek yeme (Faktör 6) faktörleri ise tüketicilerin eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık

göstermemektedir (p>0.05). Bu analizler sonucunda yöresel yemek restoranlarında yemek yemeyi ve yeni

yemekler denemeyi lisansüstü eğitim gören tüketicilerin daha önemli buldukları söylenebilir.
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Tablo 6’da ise tüketicilerin gastro turizm ile ilgili düşüncelerinin gelir durumuna göre farklılık gösterip

göstermediğini tespit etmek için yapılan Varyans analizi sonuçları yer almaktadır.

Tablo 6. Tüketicilerin Gastro Turizm İle İlgili Düşüncelerinin Gelir Durumuna Göre

Değerlendirilmesi

Gelir

Durumu(Aylıkort.TL)
n SS F p

Faktör 1 >1000 24 2.43 0.78 1.929 0.108

1000-2499 97 2.65 0.81

2500-3999 30 2.82 0.67

4000-5499 11 2.81 1.045000+ 18 3.07 0.79

Toplam 180 2.70 0.81

Faktör 2 >1000 24 3.19 0.87
1.513

0.200

1000-2499 97 3.19 0.83

2500-3999 30 3.43 0.634000-5499 11 3.51 0.895000+ 18 3.59 0.57

Toplam 180 3.29 0.80

Faktör 3 >1000 24 2.23 0.81

10.283

(1-4.5)(2-4.5)

(3-4.5)

0.000**

1000-2499 97 2.18 0.702500-3999 30 2.27 0.604000-5499 11 3.27 1.185000+ 18 3.14 0.89Toplam 180 2.37 0.83

Faktör 4 >1000 24 3.20 0.91 0.636 0.638

1000-2499 97 3.49 0.87

2500-3999 30 3.36 0.84

4000-5499 11 3.54 1.245000+ 18 3.35 0.71

Toplam 180 3.42 0.88

Faktör 5 >1000 24 3.38 0.89 2.137 0.078

1000-2499 97 3.28 0.84

2500-3999 30 3.58 0.61

4000-5499 11 3.16 1.005000+ 18 3.79 0.72

Toplam 180 3.39 0.82

Faktör 6 >1000 24 2.18 0.88 1.324 0.263

1000-2499 97 2.34 0.82

2500-3999 30 2.40 0.77

4000-5499 11 2.54 1.175000+ 18 1.94 0.74

Toplam 180 2.30 0.84

**p<0.01

1: >1000 2: 1000-2499 3: 2500-3999 4: 4000-5499 5: 5000+

Seçkin restoranlarda yemek yeme (Faktör 3) faktörü ile tüketicilerin aylık gelir durumu arasında istatistiksel

olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (p<0.01). Bu fark Tukey testi sonucuna göre aylık ortalama 4000

TL. ve daha fazla gelire sahip tüketiciler ile 3999 TL. ve daha az gelire sahip tüketiciler arasındadır. Yeni

ürün ve ekipman satın alma (Faktör 1), yöresel yemek restoranlarında yemek yeme (Faktör 2), alışkanlıklara

uygun tercih (Faktör 4), yeni yemekler deneme (Faktör 5), aşina olunan restoranlarda yemek yeme (Faktör 6)

faktörleri ise tüketicilerin gelir durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (Tablo 6). Analiz

sonuçlarına göre seçkin restoranlarda yemek yemeyi aylık ortalama geliri 4000-5499 TL. olan tüketicilerin

daha önemli buldukları söylenebilir.
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Sonuç

Araştırma kapsamına dahil edilen tüketicilerin büyük bir kısmının erkek, genç (19-39 yaş), lisans düzeyinde

yüksek eğitim seviyesine sahip, evli, kamu sektörü çalışanı ve aylık ortalama gelirin 1000-2499 TL

aralığında olduğu görülmektedir. Katılımcıların geneli otelde konaklamakla beraber, günübirlik ziyaretler de

dikkati çekmektedir.

Araştırmada yiyecek içecek hizmetlerinden yararlanan tüketicilerin gastro turizm ile ilgili düşüncelerini

ortaya koymak amacıyla uygulanan soru formu son olarak 6 faktörü kapsayan 19 önermeden oluşmaktadır.

Söz konusu faktörler; Yeni Ürün ve Ekipman Satın Alma, Yöresel Restoranlarda Yemek Yeme, Seçkin

Restoranlarda Yemek Yeme, Alışkanlıklara Uygun Tercih, Yeni Yemekler Deneme, Aşina Olunan

Restoranlarda Yemek Yeme şeklinde ortaya çıkmıştır.

Tüketicilerin gastro turizm ile ilgili düşüncelerinin sosyo-demografik özelliklerine göre karşılaştırılması

aşamasında ise tüketicilerin gastro turizm ile ilgili düşüncelerinin cinsiyete göre farklılık gösterip

göstermediğini tespit etmek için yapılan t testi sonucuna göre üçüncü faktörde gruplar arasında anlamlı farkın

olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Buna göre, erkekler seçkin restoranlarda yemek yemeyi kadınlardan daha

fazla önemli bulmaktadır. Tüketicilerin gastro turizm ile ilgili düşüncelerinin yaşlarına göre farklılık gösterip

göstermediğini tespit etmek için yapılan Varyans analizi sonuçlarına göre gruplar arasında birinci faktör

(p<0,05), üçüncü ve altıncı faktörlerde (p<0,01) farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bu

sonuçlara göre, yeni ürün ve ekipman satın almaya 40-49 yaş grubu tüketicilerin, seçkin restoranlarda ve

aşina olunan restoranlarda yemek yemeye 60 yaş ve üstü tüketicilerin daha çok önem verdikleri söylenebilir.

Tüketicilerin gastro turizm ile ilgili düşüncelerine, eğitim durumunun etkisi incelendiğinde ikinci ve beşinci

faktörlerde (p<0,01) gruplar arasında fark tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda yöresel yemek

restoranlarında yemek yemeyi ve yeni yemekler denemeyi lisansüstü eğitim gören ya da eğitim seviyesi

yüksek tüketicilerin daha önemli buldukları söylenebilir. Tüketicilerin gelir durumunun göre gastro turizm ile

ilgili düşüncelerine etkisi incelendiğinde ise üçüncü faktörde (p<0,01) gruplar arasında anlamlı farkın olduğu

bulgusuna ulaşılmıştır. Seçkin restoranlarda yemek yemeyi aylık ortalama geliri 4000-5499 TL. olan, yüksek

gelir grubundaki tüketicilerin daha önemli buldukları tespit edilmiştir.
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Özet

Menü yiyecek hizmet işletmelerinde gerek pazarlama gerekse stratejik amaçlı kullanılabilecek bir araç olarak

tanımlanmaktadır. Bu çerçevede menü analizi de önemli bir konu olarak literatürdeki yerini almıştır. Analiz

neticesinde ulaşılacak sonuçların uygunluğu kullanılacak yönteme bağlıdır ve geleneksel yöntemlerle çağdaş

yöntemlerin farklı sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir.

Bu çalışmada hedeflenen hesaplamalarda kullanılacak yöntem olarak sürece dayalı FTM sisteminin

seçilmesinin geleneksel yönteme göre ortaya çıkaracağı farklılıkların belirlenmesidir. Yapılan örnek

uygulama ile sürece dayalı FTM sisteminin kullanılmasının sonuçlarda meydana getirdiği farklılıklar

gösterilmiş ve yönetim kararlarına olan katkısı açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Menü, Menü Analizi, Stratejik Yönetim Muhasebesi, Sürece Dayalı FTM

Giriş

Genel olarak yiyecek hizmet endüstrisi, düşük kar marjı ve oldukça yüksek iflas oranları ile çok zorlu ve

rekabetçi bir iş kolu olarak düşünülmektedir. American Express (2003) tarafından yapılmış bir çalışma, yeni

açılan her 10 restorandan 9’unun ilk yılında iflas ettiğini ileri sürerken, Parsa (2003) tarafından yapılan başka

bir araştırma, bu oranın %60’a yakın olduğunu ifade etmektedir (Raab, Shoemaker ve Mayer, 2007:3).

Riskin böylesine yüksek düzeylerde olabildiği yiyecek işletmelerinde, yöneticilere düşen sorumluluklar da

daha fazla olmaktadır. Bu bağlamda var olmak ya da varlıklarını sürdürmek ve faaliyetlerini geliştirmek

isteyen işletmelerin içinde rekabetinde yer aldığı bütün pazar koşullarını doğru bir şekilde analiz etmesi

gerekmektedir. Yiyecek içecek işletmelerinde rekabet analizi kapsamında; işletmenin konumu, görünüm ve

konforu, yiyecek içecek kalitesi, hizmetleri gibi unsurların yanında menü de dikkate alınması gereken önemli

hususlardan biridir (www.uwex.edu). Menü içeriği, çeşitleri, görünümü, fiyat aralığı ve değeri, içecek

hizmetleri gibi konularda rakiplerinden daha iyi olmak isteyen işletmelerin menü analizi yapması bir

gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

Klasik menü analizi sonuçlarına bağlı olarak yöneticiler, bazı menü kalemlerinin üretimini arttırmak,

azaltmak ve tutundurma faaliyetleri ile desteklemek gibi bir takım stratejik kararlar alabilmektedir. Alınan bu

kararların başarılı olması menü kalemleri ile ilgili bilgilerin doğruluğuna bağlıdır. Faaliyet Tabanlı

Maliyetleme (FTM) sisteminin daha gelişmiş bir şekli olan Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

(SDFTM) ile özellikle yiyecek içecek işletmeleri, temelde daha doğru maliyet bilgilerine ulaşabilmekte ve

bunun sonucu olarak ürün ve hizmetlerinin karlılıkları ile işletmeye bıraktıkları katkı paylarını daha doğru

hesaplayabilmektedir. Bu nedenle SDFTM ile yapılacak bir menü analizi ve sonrasında alınan stratejik

kararlarda daha etkin sonuçlar alınması mümkün olmaktadır.

Sürece Dayalı FTM Sistemi, özellikle farklı sayıdaki müşterilerine farklı şekillerde hizmet sunmak, farklı

şekillerde ürünler tasarlamak, farklı şekillerde kaynaklar kullanmak ve fazla sayıda tedarikçiyle çalışmak gibi

özelliklerle karmaşık işletme yapısına sahip şirketler tarafından talep edilmektedir. Dolayısıyla bu türde
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eğilim gösteren işletmelerin daha doğru bilgilere ulaşabilmeleri için Sürece Dayalı FTM Sistemini

benimsemeleri daha uygun olacaktır (Koşan, 2007: 159). Restoran işletmeleri de sahip oldukları menü

kalemlerinin sayısı ve niteliğine bağlı olarak söz konusu özellikleri fazlasıyla gösterdiklerinden bu sistemi

kullanmalarının daha yararlı sonuçlar sağlayacağı düşünülmektedir.

Çalışmanın temel amacı, örnek bir yiyecek işletmesinde menü analizini, stratejik bir yönetim aracı olarak

kabul edilen ve faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin daha gelişmiş bir şekli olarak tanımlanan sürece

dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme sistemini kullanarak yapmak ve geleneksel yönteme göre bulunmuş

sonuçlarla karşılaştırmaktır. Bu bağlamda elde edilecek sonuçların, hem yiyecek hizmeti veren işletmelerde

yöneticilerin daha etkin kararlar almasına yardımcı olması, hem de ulusal turizm yazınına katkı sağlaması

beklenmektedir.

Literatür Taraması

Yiyecek içecek hizmet işletmelerinde menü, müşterileri etkileme ve memnun etme noktasında önemli bir

faktör olarak kullanılmakta ve dolayısıyla işletme performansını arttırabilmektedir. Bu nedenle menü

yönetimi, bu tür işletmelerde rekabet avantajını güçlendirmede stratejik bir araç olarak görülebilir.

Günümüzün en gözde sektörlerinden biri olan yiyecek içecek sektörü sürekli gelişmekte ve buna bağlı olarak

da rekabet artmaktadır (www.fast-frest.com). Artan rekabet ortamında var olma ve büyüme savaşı veren bu

tür işletmelerin rekabet avantajı elde edebilmek için finansman denetimi, sipariş denetimi, kapasite esnekliği,

kalite ve standartlara uygunluk, güvenilirlik, teknoloji ve AR-GE, işgücü denetimi, firma imajı, satış sonrası

hizmet, envanter yönetimi ve üretim zamanı gibi hususlarla birlikte maliyetlerin kontrolü konusunu da göz

önünde bulundurması gerekmektedir (Köroğlu, Biçici ve Sezer, 2011: 35).

Rekabet üstünlüğünün bir ölçüsü olan maliyet kontrolünün sağlıklı bir şekilde yapılmasında ve maliyetler

bakımından rekabet politikalarının geliştirilmesinde yöneticilere çok önemli görevler düşmektedir.

Yöneticiler, işletmenin kazanç elde edici faaliyet göstermesini sağlayacak biçimde tüm alanlarda maliyetler

üzerinde yönetici bir güç uygulayarak özellikle maliyete konu olan aşırı yiyecek-içecek malzeme, iş gücü ve

diğer maliyetleri ortadan kaldırmalıdır (Dittmer ve Griffin, 1999: 32).

Menü, yiyecek-içecek yönetiminde maliyet kontrolü aşamasında temel bir başlangıç noktasıdır. Aynı

zamanda yiyecek-içecek işletmelerinde başlıca bir pazarlama aracı olarak da işletmelerin ürün yelpazesini

temsil eden menü, fiyatları belirleyen, promosyon olanaklarını sağlayan önemli bir pazarlama aracıdır

(Atikson ve Jones, 1994:40). Menü, malzemelerin tedarik edilmesinden hazırlamasına ve sonrasında satış

fiyatının belirlenmesine kadar tüm restoran faaliyetlerinde satın alma ve üretim kararlarına yön vermektedir.

Bu nedenle rekabet avantajı sağlamak isteyen işletmelerin, menülerini en etkin bir şekilde değerlendirmesi,

analiz etmesi hayati bir durum olarak ön plana çıkmaktadır.

Yiyecek - içecek işletmelerinin yönetiminde hem güçlü bir pazarlama, hem de kontrol aracı olan menünün

analizi ise; geliştirilebilir performans fırsatlarını belirlemek için maliyet ve satışların sistematik olarak

değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Atikson ve Jones, 1994). Bu analiz yardımıyla menülerin iyi bir

biçimde planlanması, etkin bir fiyatlama ve maliyet kontrol sisteminin geliştirilmesi, işletmedeki hizmet içi

eğitimin yürütülmesi, hedeflenen müşteri grubunun tespiti ve onlara yönelik stratejiler kolaylıkla

gerçekleştirilebilir (Rızaoğlu, 1991: 81).

Yiyecek hizmet işletmelerinde menü katlılığını arttırmak için yıllar içinde farklı birçok menü analiz yöntemi

ortaya atılmıştır. Bu farklı menü analiz yöntemlerinin her biri menü kalemlerinin maliyeti, satış miktarı,

karlılık ve fiyatları gibi finansal performans göstergeleri üzerinden yapılmıştır. Bu durum menü analizinin

işletmelerde finansal amaçlar doğrultusunda yapıldığını açıkça göstermektedir.

Günümüzde yiyecek içecek işletmelerinde hem nitel hem de nicel menü analiz yaklaşımlarının kullanılması,

iyi bir menünün düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Her ne kadar bu konuda farklı

yaklaşımlar bulunsa da menü analizi yiyecek işletmelerinde geri planda tutulmaması gereken bir konu olarak

görülmektedir (Annaraud, 2008:28). Bu sebeple menü analizi konusunun daha detaylı ele alınması ve

analizin nasıl yapılacağının incelenmesi gerekmektedir.

Otuz yılı aşkın süredir ağırlama yazınında farklı menü analiz yöntemleri geliştirilmiştir. Geliştirilen bu

yöntemlerde, menü analizi üzerinde çalışan farklı araştırmacılar, değişik görüşler içeren matrislerle menüdeki

kalemleri değerlendirme yoluna gitmişlerdir. Sırasıyla Miller (1980), Kasavana ve Smith (1982, 1990),
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Pavesic (1985), Hayes ve Huffman (1985), Bayou ve Bennett (1992), LeBruto Ashley ve Quain (1995) ve

diğerleri bazı benzer özelliklerine rağmen farkı anlayışlar içeren matrisler geliştirmişlerdir.

Miller (1980) tarafından uygulanan ilk menü analiz modelinde, satış ve popülarite ile ilişkilendirilmiş dörtlü

matris uygulanmıştır. Amaç, genel yiyecek maliyetleri yüzdesini en aza indirmektir. Kasavana ve Smith

(1982) daha sonraki yıllarda brüt karı birleştirerek farklı bir model ortaya koymuştur. Kasavana ve Smith

tarafından geliştirilen menü analizi, menüdeki ürünleri satış miktarlarına ve katkı paylarına göre

değerlendiren bir analiz yöntemidir. Bu modelde amaç, katkı payını (satışlar-direkt maliyetler) maksimize

etmektir. Kasavana ve Smith menü analizini beğenirlilik ve katkı payı matrisi üzerine kurarak daha etkili

kontrol-planlama ve pozitif menü ürünlerinin belirlenmesine olanak sağlamışlardır (Kwong, 2005:91).

Pavesic (1985) ise menüde yer alan kalemlerin fiyatlarını ve ağırlıklandırılmış ortalama brüt karı kullanarak

bu matris modellerini modifiye etmiştir. Aynı yıllarda Hayes ve Huffman (1985) daha önceki matris

modellerindeki anlayışlara karşı çıkmışlardır. Onlara göre bazı menü kalemleri kolaylıkla farklı matris

bölümlerinde olabilir. Bunun için işletmeler “amaç değer analizi” yapmak zorundadırlar. Bu analiz, her bir

menü kalemine ait yiyecek maliyet yüzdesi, popülaritesi, katkı payı, satış fiyatı ve değişen maliyet yüzdeleri

ile belirlenen matematiksel bir formüldür. Hayes ve Huffman modelinde amaç, önceden belirlenmiş kar

yüzdesine ulaşmaktır. Karlılık analizi olarak adlandırılan Bayou ve Bennett modeli (1992) hiyerarşik bir

sisteme dayandırılmıştır. Modelde, farklı menü kalemlerine dağıtılan sabit maliyetlerin önemi

belirtilmektedir (Bölükoğlu ve Türksoy, 2001:25).

Yiyecek maliyet yüzdesi, katkı payı, beğenirlilik gibi faktörlere bağlı oluşturulan matris modellerinde, bir

yiyeceğin durumu diğerine bağlıdır. Düşük sınıflandırmalar içerisinden kurtarılacak bir menü kalemi için,

yüksek nitelikli başka bir menü kalemi bu sınıf içerisine itilmek durumunda kalabilir. Bu yüzden Kasavana

ve Smith matris modelinde ele alınan katkı payı ve beğenirlilik kriterlerine ek olarak LeBruto ve arkadaşları

(1995) işçilik maliyetlerini de ele almışlar ve toplam 3 farklı değişken içeren model oluşturmuşlardır

(LeBruto, Ashley ve Qaiun, 1997:4).

LeBruto, Ashley ve Quain (1995) kullandıkları yöntemde işgücü maliyetlerinin ortalaması bulup, her bir

yiyecek ya da içeceğe ilişkin olanlarla karşılaştırarak menü analizi matrisinde işgücü maliyetlerini de dikkate

almışlardır. Böylelikle, her menü kalemi, yeniden düzenlenmekte olan menünün tüm öğelerine nispeten,

işgücü gerektirmede yüksek ya da düşük olarak sınıflandırılmaktadır. Bununla birlikte harcanan işgücünün

düşük ya da yüksek olarak ancak deneyimli işletme yöneticileri tarafından belirlenebilir olması ve işletme

satışlarının zaman içerisindeki düzensizliği nedeniyle maliyetlerin ürünlere sağlıklı biçimde dağıtılamaması

yöntemin önemli bir eksikliği olarak açıklanmaktadır (Bölükoğlu ve Türksoy, 2001:31). Görüldüğü üzere

menü analizi yiyecek işletmeleri için önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Menü kalemleri ile ilgili

yapılacak hesaplamalar ilgili kalemin katkı payı ve beğenilirlik durumuna göre işletme yönetiminin alacağı

kararlara yardımcı olacaktır. Ancak doğru bilginin elde edilmesi hesaplamalarda kullanılan yöntemin

doğruluğuna bağlı olacaktır. Faaliyet tabanlı maliyetleme (FTM), yöneticilerin daha iyi karar vermelerine

yardımcı olan stratejik araçlardan biri olarak işletme yöneticilerinin ve araştırmacıların dikkatini her geçen

zaman daha fazla çekmektedir. Öyle ki, son yıllarda FTM sistemi, özellikle gelişmiş ülkelerde yönetim

muhasebesi alanında en çok araştırılan konulardan biri olmuştur (Fei ve Isa, 2010:144). Özellikle İş gücü

maliyetleri düşünüldüğünde yiyecek içecek işletmelerinin bu gider türünü sabit gider olarak hesaplaması

yerine ilişkili olan menü kalemlerine yansıtması daha doğru sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle özellikle iş

gücü maliyetlerini dikkate alan menü analizlerinde, hesaplamalara işgücü maliyetini etkin bir şekilde

yansıtabilecek yöntem olarak FTM sisteminin kullanılması gereği açıklanmaktadır (Kang, Lee ve Kim,

2010:2). Bu sayede kullanılan yöntemin farklılığı analiz sonuçlarını da işletmeler açısından olumlu olarak

etkileyebilecektir.

Yöntem

Çalışmada gerçek veriler kullanılmamıştır. Çünkü amaçlanan menü analizinin geleneksel ve çağdaş

yöntemlere göre yapıldığında ortaya çıkacak farklılıkların görülmesi yani yöntem karşılaştırması yapmaktır.

Bu sebeple örnek bir uygulamada menü analizi yapabilmek için gerekli hipotetik veriler oluşturulmuş ve her

iki sisteme göre yapılan hesaplamalarda bu veriler kullanılmıştır. Bu sayede örnek uygulama neticesinde aynı

verilerin farklı yöntemlere göre karşılaştırması yapılarak ortaya çıkaracağı farklılıklarının anlaşılması

hedeflenmiştir.
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Bulgular ve Sonuç

Tüm diğer işletmelerde olduğu gibi yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerde de işletmelerin geleceklerini

şekillendirmede yönetim tarafından alınan stratejik kararlar büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, FTM

ya da SDFTM stratejik yönetim aracı olarak kullanılan bir yöntemdir. FTM, işletmelerin toplam müşteri

memnuniyetine ulaşmalarını ve maliyetleri etkileyerek daha kaliteli ürünler üretebilmelerini sağlamak için

stratejik planlama ile mükemmel ilişki kurar ve gerekli kalite bilgisini sağlar. FTM tarafından sağlanan

finansal ve finansal olmayan bakış açılarının her ikisi de stratejik kararlar almayı sağlar ve kolaylaştırır

(Karcıoğlu ve Binboğa, 2010: 11).

SDFTM ile yapılan menü analizi neticesinde, klasik menü analizden daha farklı sonuçlara ulaşılmıştır.

Klasik menü analizi uygulamasında, katkı payı yüksek olarak bulunmuş bazı menü kalemleri, SDFTM ile

yapılan menü analizinde katkı payı düşük olarak tespit edilmiştir. SDFTM daha güvenilir maliyet bilgilerine

ulaşmak mümkün olduğundan, bu bilgilere bağlı alınan stratejik kararlar desteklenmektedir.

Örnek uygulamanın yapıldığı yiyecek işletmesinin genel ölçekte satışlarını arttırması gerekmektedir. Bu

vesile ile düşük olan personel kapasitesi kullanım oranları artabilecek ve maliyetler daha verimli

kullanılabilecektir. Diğer taraftan elde edilen sonuçlar bazı menü kalemleri ile ilgili alınacak daha doğru

stratejik kararlar sayesinde daha anlamlı hale gelebilecektir. Uygulanması gereken stratejiler her ne kadar

literatürde açıklanmış olsa da öncelikle yapılması gereken menü kalemlerinin matriste bulunacakları yerlerin

doğru bir şekilde belirlenmesidir. Bu ise ancak kullanılacak olan uygun bir maliyet sistemi neticesinde

mümkün olacaktır.
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Özet

Dış kaynak kullanımı uygulaması, klasik yönetim yaklaşımlarının yerini modern yönetim tekniklerine

bırakmaya başlaması ve küreselleşmenin hız kazanması sonucu kullanım alanını arttırmıştır. Dış kaynak

kullanımının doğru kararlar ile uygulanması işletmeleri rekabet ortamında ayakta tutabilmekte veya

rakiplerine oranla öne geçirebilmektedir. Uygulamanın mal ve hizmet kalitesinde iyileştirme yaratabilmesi

işletme performansını arttırmakla birlikte müşteri tatminini de sağlayabilmektedir. Dış kaynak kullanımı,

işletmelerin öz yeteneklerini belirlemesi ile bu odak faaliyetlerini geliştirmek için öz yetenekler dışında kalan

içsel faaliyetlerinin bazılarını veya hepsini sözleşme ile dış kaynaktan tedarik etmesidir. Farklı şekillerde

uygulanabilen yöntem turizm sektöründe de oteller tarafından uygulanmaktadır. Bu çalışma otellerin yiyecek

içecek bölümlerinin çoğunlukla öz yetenek olarak görülmesine rağmen dış kaynak kullanımına da konu

olmasını sorgulamaktadır. Otellerde dış kaynak kullanımı uygulamasında başarıyı etkileyen faktörleri

belirlemek amaçlanmıştır. Nitel yaklaşım kapsamında otel yiyecek içecek yöneticileri ile yarı-yapılandırılmış

görüşmeler yapılmış ve derinlemesine bilgi elde etmek amaçlanmıştır. Yiyecek içecek bölümünde dış

kaynağa başvuran otel ve müşterileri için uygulamanın başarılı sonuçlara yol açtığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dış Kaynak Kullanımı, Otel, Yiyecek İçecek, Kiralama (Leasing).

Giriş

Hizmet sektöründe yaygınlık kazanan yönetim tekniklerinden birisi olan dış kaynak kullanımı (bundan böyle

DKK), otel işletmelerinin de tercih etmeye başladığı bir uygulamadır. Kısıtlı zamanlarını iyi şekilde

geçirmek için otele gelen misafirin ihtiyaçlarının karşılanmasında yetersizliklerin yaşanması, otel işletmesi

açısından misafirin tekrar otele gelmemesi, karlılık kaybı ve otel imajının zedelenmesi gibi etkilere yol

açabilmektedir ve otel işletmeleri dış kaynağa ihtiyaç duyulabilmektedir.

Otel işletmelerinde DKK ile ilgili çalışmalara bakıldığı zaman genelde destek bölümlerinin faaliyetlerinde ve

ikincil faaliyetlerde (teknik hizmet, çamaşırhane hizmetleri, genel bakım hizmetleri, güvenlik hizmetleri gibi)

uygulamanın gerçekleştiği, öz yetenekler kapsamında ise hem yabancı hem de yerli yazında (Rodriguez ve

Robaina, 2005; Lamminmaki, 2005; İplik ve Çınar, 2005; Kesgin , 2005; Çevik, 2006; Özdoğan, 2006;

Türksoy ve Türksoy, 2007; Lai ve Soltani, 2007) az uygulamanın olduğu görülmektedir. Küreselleşmenin

hızlandırdığı rekabet ortamında sürdürülebilir rekabet avantajını elde tutmak ve başarılı dış kaynak kullanımı

için işletmenin hangi alanda, hangi tedarikçiyle, hangi amaçlarla, hangi türde ve nasıl dış kaynak kullanacağı

doğru tespit edilmelidir. Yiyecek içecek bölümünün önemli olması, bu alanda dış kaynak kullanımı

uygulayan işletmelerin nasıl bir süreç yaşadığının derinlemesine incelenmesini gerekli kılmaktadır.

Çalışmanın özellikle yiyecek-içecek bölümlerinde DKK konusunda yazına katkı yapması amaçlanmaktadır.

Literatür Taraması

Dış Kaynak Kullanımı (DKK, İngilizce: outsourcing), 1990’lı yılların başında yönetim ve organizasyon

alanında yaşanan köklü değişimler sonucu ortaya çıkan ve işletmelerin küreselleşme ile birlikte ayakta kalma

çabalarını tetikleyen yeni yönetim yaklaşımlarından birisidir (Gül, 2005). DKK tarihsel süreçte ilk kez 1981

yılında da Business Week Dergisi’nde çıkan bir makalede kullanılmıştır. Türkçeye Dış Kaynak Kullanımı

olarak geçen bu yönetim tekniğinin ismi, Dış Kaynaklardan Yararlanma, Dışsal Tedarik, İşi Dışarıya Verme

olarak da karşımıza çıkmaktadır (http://tr.wikipedia.org, 2009). Greaver (1999: 3), DKK’yı ‘‘organizasyonun

tekrarlayan bazı içsel faaliyetlerinin ve karar haklarının, düzenlenen bir sözleşme ile dış tedarikçilere transfer

edilmesi’’ olarak açıklamıştır. Lankford ve Parsa (1999: 310), ‘‘işletme dışındaki kaynaklardan mal ve
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hizmet edinimi ’’, Fan (2000: 2) ise ‘‘müşterinin (işletme) kendisinin işletme içinde gerçekleştirdiği

hizmetlerin veya süreçlerin müşteri ile satıcı veya satıcılar (tedarikçiler) arasında kontrata dayalı anlaşma

yapılarak gerçekleştirilmesi’’ gibi tanımlamaktadır. Diğer bir tanıma göre ise ‘‘DKK, spesifik bir iş görevi

için olan sorumluluk sürecini çalışan (işgören grubu) gruptan çalışmayan (işsiz olan) başka bir gruba

geçirilmesidir’’ (Zhu vd., 2001: 374). Koçel (2005: 389), dış kaynak kullanımını daha öz olarak

‘‘işletmelerin, iyi bildikleri iş dışında yapılması gereken tüm işleri başkalarına yaptırmaları’’şeklinde ifade

etmiştir.

DKK ile ilgili literatürde yakın anlamda düşünülecek kavramlar olarak ‘‘Ortaklıklar (partnership)’’, ‘‘öz

yetenek bazında yapılan ortaklıklar (co-sourcing)’’ (Koçel, 2005: 390), ‘‘alt yüklenici ve taşeronla iş

yaptırma (subcontracting)’’, ‘‘iş ortaklığı, müşterek yatırım girişimi (joint venture)’’, ‘‘stratejik kaynaklama

veya stratejik ortak edinme (strategic sourcing veya partnering)’’ (Greaver, 1999: 10), ‘‘faaliyetlerin

daraltılarak dışarıdan iş yaptırma (contracting-out)’’ (Szymankiewicz: 1994: 28), ‘‘dışarıdan tedarikçiler

kiralama, imkân ve tesis yönetimi (out-tasking, facilities management)’’ (Kleeman, 1994: 24), ‘‘dikey ve

yatay birleşme (vertical ve horizontal integration)’’ (Lonsdale ve Cox, 2000: 445), ‘‘ortak markalaşma (co

branding)’’ (Boone, 1997: 34), ‘‘birlik veya stratejik ortaklık (corporation veya corporate strategy)’’

(Lankford ve Parsa, 1999: 310), ‘‘stratejik ittifaklar (strategic alliances)’’dır (Gençyılmaz ve Zaim, 2000:

133). Ayrıca bu sayılanlara ek olarak ‘‘imtiyaz sözleşmesi (franchising) ve lisans verme’’ de (Eren, 2001:

128) sayılabilir.

Tüm bu bilgiler ışığında DKK’nın tek başına ve diğer uygulamalardan bağımsız bir şey ifade etmediği bir

gerçektir. İşletmeler öz yeteneklerine odaklandıkça DKK artacak, DKK uygulaması arttıkça ortaklık

(partnership) ve işletmeler arası bilgi akışı sağlanacak ve diğer kavramlar daha çok gündeme gelecektir.

Böylece işletmeler hem işlerini verimli hale getirecekler hem de dinamik ve esnek yapıda pazarda yer

alacaklardır (Koçel, 2005). Her işletme kendini dünyanın en iyisi olarak düşünebilir ancak işletmelerin başka

başarılı işletmelerle kendini kıyaslaması, işletmelerin daha birçok değişime açık olduklarını gösterecektir

(Quinn ve Hilmer, 1995). Dünyada üretim ve yönetim alanındaki değişime bağlı gelişmelerin ise maliyetten

değer etkinliğine, kitle üretiminden kıvrak üretime, imalat teknolojisinden bilgi teknolojisine ve yerel

ekonomiden küresel ekonomiye kayması sonucu organizasyonlar stratejik DKK ile uygun tedarikçi/lerle

çalışarak esnek bir yapıya geçip ana faaliyetlerinde verim elde edebilirler (Gençyılmaz ve Zaim, 2000).

İş hayatında değişen koşullar nedeniyle bu koşullara ayak uydurma çabası içinde olan organizasyonlar

değişmeyen tek gerçek olarak ifade edilen değişim için DKK uygulamalarından azami ölçüde faydalanmak

durumundadırlar. DKK, kısaca ‘‘kendi iyi bildiğin işin en iyisini yap, gerisini işletme dışındaki işletmelere

yaptır (do your best, outsource rest)’’ biçiminde açıklanmaktadır (Freytag ve Kirk, 2003: 141; Türksoy,

2005: 11). Zaten küresel dinamikler ve artan rekabet ortamındaki tüketici beklentileri değişerek işletmeleri

DKK’ya yöneltmektedir (Genç, 2004). Nitekim günümüzde bir işletmenin her alanda kendi kaynakları ile

faaliyet göstermesi işletmeyi başarısız kılan bir neden olmaktadır (Gül, 2005).

DKK’nın tarihsel gelişimine bakılacak olursa kavram ABD hükümetinin yönetimde bilişim sistemlerini

tedarikçilere devretmesi ile II. Dünya Savaşı yıllarına kadar uzanmaktadır. Böylece 1980’li yılların sonunda

büyük şirketler, gelişen bilişim sistemleri ticareti nedeniyle bilgi sistemlerini tedarikçilere devrederek bu

trendin yayılmasında birer aktör olmuşlardır. Ayrıca DKK’ya benzer uygulama örnekleri olarak alt yüklenici

anlaşması ile hizmet alma, imalat sektöründe fason üretim, tarımsal faaliyetlerde mevsimlik insan gücü,

otomotiv sektöründe yedek parça imalatı, yatırım girişimciliği ve stratejik ortaklıklar gibi uygulamalar

geçmişte belirgin şekilde kullanılmıştır (Greaver, 1999: 10). Dünyada ve Türkiye’de gerçekleştirilen

araştırma sonuçlarına göre DKK’nın kullanım alanları başta bilişim sektörü olmak üzere bankacılık, beyaz

eşya, tekstil, gıda, tarım, sağlık, ilaç ve ulaştırma sektörleri, insan kaynakları ve müşteri hizmetleri,

muhasebe, finansal hizmetler, halkla ilişkiler, reklam, lojistik, güvenlik, yemek, temizlik ile doküman işleme

hizmetleridir (Karacaoğlu, 2001; Akyıldız, 2004; Güner, 2004; Çetinkaya, 2005; Koçel, 2005; Çoğan, 2006;

Ünalır, 2007; Akdoğan ve Çirli, 2008; Yıldız, 2008).

DKK, işletmelerin ana faaliyetlerini yerine getirirken hem kaliteli mal ve hizmet ile müşteri tatminini

sağlamayı hem de planlama, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını gerçekleştiren bir yapıyı öngörmektedir

(Tezel, 1998; Güner, 2004). Böylece DKK ile işletmeler sektörde ayakta kalabilmekte ve sürdürülebilir

rekabet avantajını elde edebilmektedir. Bu bakımdan DKK sürecinde doğru kararlar almak büyük önem taşır.

DKK uygulamasında başarının anahtarı, stratejik analiz, uygun tedarikçi seçimi ve tedarikçiyle olan ilişki

yönetimi olarak üç genel başlık altında toplanabilir (Embleton ve Wright, 1998). Bu sürecin kritik noktası

olan sözleşme içeriği iki taraf için önemli bir husustur. DKK süreci, DKK’ya ihtiyaç duyulması ile

başlayarak DKK’ya karar verilmesi, fayda-maliyet analizi yapılması, DKK stratejisinin belirlenmesi, teklif
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formunun hazırlanması, potansiyel dış kaynakların belirlenmesi, uygun dış kaynağın belirlenmesi ve seçimi,

DKK anlaşmasının yapılması ve DKK’nın işgörene duyurulması-etkileri ile DKK performansının

değerlendirilmesi şeklinde sürmektedir (Lankford ve Parsa, 1999; Hemmington ve King, 2000; Jennings,

2002; Rodriguez ve Rodriguez, 2006; Yılmaz, 2007; Pelit, 2007).

İşletmeler DKK sürecinde başarıyı yakalamak için bazı noktalara dikkat etmek durumundadır. Tam tersi,

süreç başında hızlı düşünerek ve gerekli analizleri yapmadan DKK kararının alınması sonucu oluşabilecek

hatalar ise öz yeteneklerin dış kaynaklara devredilmesi, tedarikçi seçiminde ve sözleşmede hata yapılması,

gizli maliyetlerin ve işgörenin dikkate alınmaması olarak sıralanabilir (Barthelemy, 2003: 87). Bu açıdan

başarılı DKK süreci gerçekleştiren işletmeler izlenmeli ve işletme amaçlarına ve ihtiyaçlarına uygun tedarikçi

ile anlaşma yapılarak işgören ile iletişim içinde ortaklık sürecinin başarılı gerçekleşmesi sağlanmalıdır. Bu

bakımdan değişik sektörlerde yapılan bilimsel araştırmalar da yol gösterici olabilmektedir. Ayrıca aynı

sektörde uygulanan başarılı DKK örnekleri ile kıyaslama yapılabilir. Bu açıdan turizm sektöründe başarılı

DKK uygulaması için daha ayrıntılı inceleme yapmak gereklidir.

Hizmet sektörlerinden biri olan turizm sektörü, dünyada artan nüfus ve zor çalışma koşullarına karşın

küreselleşmenin sağladığı teknolojik yenilikler ve ulaştırmadaki kolaylıklar sayesinde insanların tatil

olanaklarını kısıtlı zamanları içinde istek ve ihtiyaçlarına göre iyi değerlendirmelerini sağlamak için

çalışmaktadır. Bu bakımdan ülkeler küresel dünyada rekabet koşullarının ağırlaşması ile birlikte turizm

türlerini genişletme çabası içinde daha çok turist çekmek için uğraşmakta ve diğer taraftan müşteri

memnuniyetini kazanmak ve sadakatini sağlamak istemektedirler. Küreselleşmenin getirisi olan rekabet

ortamında sürdürülebilir avantaja sahip olunması ve turizmde sürdürülebilir gelişmenin sağlanması, makro

düzeyde turistik ürün üzerinde etki yaratmaktadır (Özbey, 2008). Bu bakımdan sürdürülebilir turizm

gelişmesinin oluşmasında turizm sektörünün bütünleşik yapısı üzerinde durulmakta ve yeme, içme, dinlenme,

eğlenme ile alışveriş gibi turizm faaliyetleri için üretim ve hizmet alanlarının kurulmasının ve

geliştirilmesinin önemi belirtilmektedir (Ayaş, 2007). Turizm işletmelerinin faaliyet alanının geniş olması

doğrultusunda yönetim yaklaşımlarının turizm işletmelerinde kullanılması sonucu turizm faaliyetlerinin

misafir memnuniyeti üzerinde ve ekonomik boyutta olumlu etki yaratması beklenmektedir. Turizm

sektöründe büyük öneme sahip aktörlerden birisi olan otel işletmelerinin çevresel koşullara ve belirsizliklere

karşı hızlı bir şekilde yanıt vermesi, bazı değişimlere gitmesini gerektirmektedir. Günümüzde otel

işletmelerinin rekabette üstünlüğü yakalamak ve değişimlere ayak uydurmak için yararlandığı yaklaşımlardan

biri DKK uygulamasıdır. Böylece otel işletmeleri öz yeteneklerine odaklanmakta ve bu yetenekleri dışında

kalan işletme işlev ve faaliyetlerini alanında uzman işletmelere yaptırarak esnek bir yapı oluşturmaktadır

(Yılmaz, 2007).Turizm işletmeleri içinde özellikle otel işletmelerinin DKK ile kaliteyi yakalayabilmesi ve

yüksek maliyetlerini düşürerek fiyatlarını oluşturması pazar payını kaybetme riskini azaltmaktadır (Pelit,

2007). Bu durum, kaliteli hizmet prensibinin ön planda tutulması ile birebir temas kurulan müşteri (Özdoğan,

2007) memnuniyetinin yakalanması sonucu müşterinin tekrar aynı mekâna gelmesini sağlayarak hem otel

işletmesini hem de diğer turizm işletmelerini olumlu etkileyecek niteliktedir.

DKK uygulaması otel işletmelerinde 1980’lerde Fransa’da bazı otellerin bölümlerini konularında uzman

şirketlere altyüklenicilik vermesi ile başlamıştır. Türkiye’de ise, uygulama ilk kez 1997 yılında Seferihisar’da

bulunan Atlantis Tatil Köyü’nde bölümlerin konusunda uzman kişilere sabit geceleme ücreti karşılığında

verilmesi ile kendini göstermiştir (Yurtsever, 2004). Zira eskiden beri otel işletmeleri, yönetim, muhasebe,

pazarlama, finans, insan kaynakları gibi bölümlerle birlikte mutfak, kat hizmetleri, servis ve ön büro gibi

bölümleri bünyesinde bulundurmasından dolayı oluşan karmaşık yapısı sonucu bu bölümlerin hepsine enerji

harcayarak temel yeteneklerinin dağılmasına da yol açmaktaydı (Hacıoğlu vd., 2008). DKK uygulamasının

yaygınlaşması ile otel işletmelerinde de uygulama alanı ve sayısı artmıştır. ( Barrows ve Giannakopoulos,

2006; Arkun, 2007).

Diğer işletmelerde olduğu gibi otel işletmelerinde de DKK’yı ortaya çıkaran nedenler genel olarak ülke

sınırlarını ortadan kaldıran ‘‘küreselleşme’’, bununla birlikte artan ‘‘değişim’’, küreselleşme ve değişimin

etkisi ile ‘‘teknolojinin ve üretimin gelişmesi, yönetim alanında gelişen bilgi’’ ve tüm bu olguların

hızlandırdığı ‘‘rekabet ortamı’’ olarak sıralanabilir (Aydınlı, 2001). Otel işletmelerinin yiyecek içecek

hizmetlerinde DKK’yı ortaya çıkaran nedenler ise maliyetleri azaltma, temel yeteneklere odaklanma,

küçülme, esnekliği yakalama, kaliteyi arttırma, süreç yenileme, teknolojiyi izleme, risklerini azaltma, kaynak

transferi gerçekleştirme, kaynakların yeniden dağılımı, işletmeye değer kazandırma ve rekabet gücünü

arttırma çabası sayılmaktadır (Hüseyinzade, 2006; Zorlu, 2008; Hacıoğlu vd., 2008). Muhtelif araştırmalara

göre otel işletmeleri ve yiyecek içecek faaliyetlerinde DKK’nın faydaları; maliyetlerin azaltılması, otellerin

temel yeteneklerine DKK ile daha çok odaklanması, küçülme stratejisini gerçek kılarak esnekliğin

sağlanması, hizmet kalitesinin arttırılması, yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlama, uzmanlaşmanın
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sağlanması ile rekabette avantaj yaratılması olarak gösterilmektedir (Jennings, 2002; Genç, 2004; Türksoy ve

Türksoy, 2007). Yöntemin riskleri ise DKK ile yiyecek içecek hizmetlerinde esnekliğin kaybedilmesi, bu

hizmetlerde tedarikçi üzerinde kontrolün kaybedilme riski, DKK’nın otelin yiyecek içecek hizmetlerinde

gelişmesini engellemesi, kritik fonksiyonların da dış kaynağa devredilmesi, kısa vadeli ekonomik amaçlara

odaklanılması, örgütler arası çatışma olasılığı ve hizmet kalitesinin düşmesi şeklindedir (Blumberg, 1998;

İplik ve Çınar, 2005;Türksoy, 2005).

Otel işletmelerinde DKK’nın en çok uygulanan alanları dünyada ve Türkiye’de, bilgi teknolojileri, sağlık,

satış mekânları, çamaşırhane ve kat hizmetleri, genel bakım ve meydan temizlik hizmetleri, banket yönetimi,

bahçe bakım, mimarlık, insan kaynakları, muhasebe, güvenlik, ilaçlama, personel taşıma, reklam, animasyon

ve boş zaman hizmetleridir. DKK’nın varlığının olduğu ancak daha düşük uygulanma alanları ise odalar

bölümü, merkezi rezervasyon sistemleri ve yiyecek içecek hizmetleridir. Bu bilgiler, DKK’nın otellerin

destek bölümlerinde kullanımının daha yaygın olduğunu göstermektedir (Boone; 1997; Hemmington ve

King, 2000; İsfendiyaroğlu, 2001; Kozak Akoğlan ve Güçlü, 2003; Emeksiz, 2003; Rodriguez ve Robaina,

2005; Lamminmaki, 2005; İplik ve Çınar, 2005; Kesgin ,2005; Özdoğan, 2006; Korkmaz, 2006; Türksoy ve

Türksoy, 2007; Lai ve Soltani, 2007).

Literatürde tartışılan önemli bir konu DKK’nın otellerin yiyecek içecek bölümünde uygulanabilirliği olarak

karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Rodriguez ve Robaina (2005), çalışmasında mutfak, restoran ve bar

hizmetlerini bir otelin temel yetenek bazındaki faaliyetleri olarak belirtmiştir. Ancak yiyecek içecek

hizmetlerinin sektörde artan rekabetle birlikte otellerin yiyecek içecek bölümünün payını giderek düşürmesi,

yani şehir merkezinde bulunan otellerin restoran ve hazır yemek işletmeleri ile rekabet etmeye çalışması, bu

birimlerde DKK uygulamasını gerektirebilmektedir (Hemmington ve King, 2000). Yiyecek içecek alanında

dünyada ve Türkiye’de DKK’nın uygulama eğilimi göstermesi ile otellerin maliyet azaltma amacı bir yana,

DKK’dan diğer faydaları bünyelerine taşıması sonucu maliyet avantajı olmasa bile DKK uygulamasına diğer

faydalardan dolayı devam ettikleri görülmektedir. Diğer önemli bir husus ise bazı oteller yiyecek içecek

bölümünü temel yetenekleri olarak görseler dahi bu alanda DKK uygulayabilmektedirler (İplik ve Çınar,

2005; Barrows ve Giannakopoulos, 2006).

Otel işletmelerinde her ne kadar geleneksel anlayışta restoranların düşük performansı sonucu karlılık

göstermemesi durumunda bile misafir memnuniyetini arttırmak için önemli olduğu vurgulanmakta olsa da bu

anlayışın otellerde değişmesi sonucu farklı konseptlerin otele taşınması amacı ile yiyecek içecek alanında

DKK’ya başvurarak bu hizmetleri sağladıkları bilinmektedir. Bu amaçla otellerde DKK olarak değişik

ortaklık ve ittifaklar gerçekleştirilmektedir (Hemmington ve King, 2000; Barrows ve Giannakopoulos, 2006;

Arkun, 2007). Günümüzde otel işletmeleri restoranlarında stratejik birliktelik olarak danışmanlık, isim hakkı,

ortak girişim (joint venture), imtiyaz sözleşmesi (franchising) ve kiralama (leasing) konseptlerini bir DKK

aracı olarak kullanmaktadır (Boone, 1997; Arkun, 2007). Mariott Otellerinin Pizza Hut ile franchising

konseptini uyguladığı bilinmektedir, New York’ta dört yıldızlı Empire Hotel’in restoranını, ünlü Iridium

restoranına kiraya vermesi yine bir DKK uygulamasıdır (Brown ve Ransley, 2001; Masuyama, 2004). Otel

işletmelerinde yiyecek içecek hizmetlerinde bu uygulamalar, başta esneklik ve gelir getiren bir uygulama

olması nedeniyle tercih edilmeye başlanmıştır (İplik ve Çınar, 2005). Ayrıca restoranlar için gerekli görülen

servis elemanı da DKK ile sağlanabilmektedir (Lombardi ve Miner, 1995). Mutfak hizmetleri kapsamında ise

oteller daha çok pastane hizmetlerinde ve ön hazırlığı yapılmış yiyecek faaliyetlerinde DKK’ya

yönelmektedir. Zaten yapılan çalışmalarda işletmelere yük olan faaliyetler için DKK önerilmektedir

(Rodriguez ve Robaina, 2005; İplik ve Çınar, 2005). Bu bakımdan sürdürülebilir rekabet avantajı

kaybedilmeyerek otellerin öz yetenekleri doğrultusunda yiyecek içecek hizmetlerinde eksik yanlarının

tamamlanması sağlanmaktadır. Ancak otel işletmelerinin amaçlarını doğru saptaması sonucu uygulayacakları

DKK türüne karar vermeleri gerekir.

Yöntem

Çalışmada birincil verilerin elde edilmesi için yiyecek-içecek hizmetlerinde DKK uygulayan bir otelde yüz

yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. Örnek olay kapsamında bir otel işletmesi ele alınmıştır. Kalitatif veri

toplama yöntemi olarak seçilen görüşme, yarı yapılandırılmış biçimde hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış

görüşmenin anketten farkı, görüşme deneklerin, bireyin veya grupların dünya hakkındaki görüşlerini

göstermektedir. Kısaca görüşmede yorum ve gözlemler de toplanabilmektedir. (Clark vd., 2000). 20. yy.’ın

ikinci yarısından itibaren görüşme, yaygın şekilde kullanılmaktadır ve toplumsal bilimlerin araştırma

yöntemlerinden biridir (Jennings, 2005). Bu bakımdan ilgili yöneticiye 15 soru DKK’nın sürecini ve

DKK’nın başarısını etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik olarak sorulmuştur. Konuyla ilgili yüz yüze
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görüşme tekniğinin seçilmesinin nedeni, araştırmacıların bilgisi dâhilinde DKK ile ilgili Türkiye’de yapılmış

bu alanda bir çalışmanın olmamasıdır.

Çalışmada elde edilen verilerin analizi, betimsel veya içerik analizi yoluyla incelenmiştir. Betimsel analizin

dört aşaması olarak kuramsal çerçeve oluşturma, verilerin tematik çerçeveye göre işlenmesi, bulguların

tanımlanması ve bulguların yorumlanması aşamaları (Yıldırım ve Şimşek, 2005) bu çalışmada

gerçekleştirilmiştir. Literatür incelemesi sonucunda elde edilen bilgilerin, yiyecek içecek bölümünde DKK

uygulayan otelin ilgili yöneticisinden elde edilen bilgilerle kıyaslanarak yorumlanması bulunmaktadır.

Araştırmanın kısıtları ise seçilen yöntem gereği araştırmanın sadece inceleme yapılan otel işletmesini ve

katılımcı profili olarak yetkilinin görüşlerini kapsamasıdır. Bu durum genelleme yapmayı zorlaştırmaktadır.

Ancak araştırmanın diğer otel işletmeleri için DKK yaklaşımı hakkında fikir verebileceği söylenebilir.

Yetkilinin görüşlerinde DKK ile ilgili gerçek durumun yansıtıldığı kabul edilmektedir. Ayrıca önceden

araştırma yapılmamış ve araştırmaya konu teşkil eden yiyecek içecek hizmetlerinde DKK uygulayan otel

işletmesinin birkaç tane olması istendiği halde, bu şartları taşıyan otel işletmelerinin bulunamamasıdır.

Bulgular ve Sonuç

Araştırmanın bulguları, otel işletmesine ait demografik ve keşifsel bulguları, ayrıca hem bu işletmeden

(birincil veriler) hem de dışarıdaki kaynaklardan (ikincil veriler) elde edilen bilgileri kapsamaktadır. Bu

kısımda elde edilen bilgiler incelenmektedir.

İzmir-Çeşme’de bulunan otel, 1996 yılında kurulmuş ve 5 yıldıza sahiptir. Otel işletmesinin yiyecek içecek

müdürü ile 2010 yılı mayıs ayında görüşme gerçekleştirilmiştir. Yönetici, lise mezunu, 48 yaşında, erkektir

ve 5 yıldır işletmede çalışmaktadır. Termal özellik de gösteren otelin toplam oda sayısı 258’dir. Otel içinde

ve bahçesinde yiyecek içecek bölümüne bağlı olarak toplam 10 adet restoran ve bar bulunmaktadır. Otelde 24

saat oda servisi ve odalarda mini-bar hizmeti sunulmaktadır. Yaz-kış hizmete açık ve plajı olan otel, kış

aylarında misafir yoğunluğunun az olması durumlarında kapatılmaktadır. Otelin yiyecek içecek

hizmetlerinde DKK uygulaması ünlü markalarla kiralama (leasing) anlaşması şeklinde sağlanmaktadır. Bu

konseptte otelin yiyecek içecek hizmetlerinde dış kaynak sağlayıcı işletmelerinden biri 3 şubeye sahip İzmir

ve Ege bölgesinde marka olmuş ünlü bir pastanedir. Otelin yiyecek içecek hizmetlerinde DKK

uygulamasında kiralama anlaşması taraflarından diğer bir işletme ise İzmir’de 3 şubesi bulunan ve tanınmış

marka olan bir restorandır.

Otel faaliyetlerinde DKK genel durum bulguları olarak otelin bungalovlarının DKK taraflarından biri olan

restoran işletmesi ile birlikte işletildiği saptanmıştır. Çamaşırhane hizmetlerinde ara ara dışarıdan bir işletme

ile çalışıldığı ve teknik hizmetler kapsamında da büyük sorunlarla karşılaşıldığı zaman dışarıdan bir

işletmeden hizmet alındığı belirtilmiştir. Reklam ve tanıtım faaliyetlerinde ise menü altlığı ile üniforma gibi

malzemelerde otel ve reklam işletmesinin ismini içeren baskılar gerçekleştirildiği ve böylece maliyetsiz

olarak bu malzemelerin yapılmasının sağlandığı, bunun yanında reklam aracı olarak da bu durumun

kullanıldığı bulgulanmıştır. Ayrıca reklam tanıtım broşürlerinin yapımının da dış kaynaktan sağlandığı

belirtilmektedir.

Otelin dış kaynaklardan sağladığı hizmet alanlarından biri de bahçe peyzajı işleridir. Otelin içinde bulunan

dükkânların ise kuaför, fotoğraf, kuyum ve butik-market dükkânları olarak kiralandığı böylece misafirin

ihtiyaç duyacağı bu hizmetlerin otele gelir getirecek şekilde otel bünyesine taşındığı saptanmıştır. Otelin

önemli unsurlarından biri olan plajının işletilmesinde restoran işletmesinin plajın bir kısmını kullandığı

bulgulanmıştır. Otelin yine ön kısmında yer alan havuzların bakımları kapsamında genel ilaçlama faaliyeti

olarak DKK gerçekleştirildiği saptanmıştır. İnsan kaynakları hizmetlerinde ise personel alımı bakımından

ihtiyaç duyulduğu zaman bir web sitesinden yardım alındığı belirtilmiştir. Bu bilgilere dayanarak DKK

uygulanmayan alanlar olarak kat hizmetleri, genel alan temizliği, muhasebe faaliyetleri, spa ve hamam

hizmetleri ile güvenlik hizmetlerinin yanında organizasyonlarla ilgili banket faaliyetleri saptanmıştır.

Görüşme sonucu bu hizmetlerin otel tarafından gerçekleştirilmesi durumu ile birlikte kat hizmetlerinden oda

temizliğinin dışarıya yaptırılmasına karşı çıkılan bir durum da bulgulanmıştır. Ancak diğer taraftan insan

kaynakları faaliyetlerinin, geceleme faaliyetinin ve yiyecek içecek hizmetinin büyük kısmının otelin oda

sayısına, restoran-bar sayısına ve personel sayısına bağlı olarak büyük oranda otel tarafından

gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Elde edilen bilgiler kapsamında geceleme ve yiyecek içecek hizmetinin otelde kaliteli bir şekilde verilmesi

otelin öz yeteneği olarak algılanmaktadır. Yiyecek içecek faaliyetlerinde DKK taraflarından pastane ile 5,

restoran ile 3 yıllığına kiralama anlaşması yapıldığı belirlenmiştir. DKK sürecinde 4 aylık hazırlık süreci
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bulgulanmıştır. Süreç sonunda sözleşme gerçekleştirilmiştir ve karşılıklı ceza ve yükümlülükler sözleşmede

belirtilmiştir. Otelin yiyecek içecek hizmetleri kapsamında DKK uygulanmayan alanlar olarak oda servisi ve

mini-bar hizmetleri belirlenmiştir. Oda servisi ve mini-bar hizmetlerinde DKK’ya gidilmeme nedeni olarak

misafir odalarına otel iş göreninden belirli kişilerin girebilmesi ve odaların misafirin özel kullanım alanı

olmasından dolayı eşyaların ortalıkta olabileceği düşüncesi ile misafirin bundan rahatsızlık hissi duyabileceği

ve otelin bazı kuralları içinde bu durumun da yer alması şeklinde sıralama yapılmıştır. Tedarikçi işletme

işgöreni ile otel işgöreni arasında iletişim bakımından sorun yaşanmadığı ve otelde misafir memnuniyetinin

olduğu vurgulanmıştır. Otelde DKK sonucu işgören açısından iş çıkışı olmadığı belirtilmiştir. Otele kendi

işlettiği restoranı dışında farklı konseptlerin gelmesi ile otel farklı misafir ihtiyaçlarını karşılamakta, içsel ve

dışsal kıyaslamayı da yapabilmektedir (Fan, 2000). Tedarikçi işletmeler dışarıya açık bir şekilde de hizmet

vermektedir. Ayrıca tedarikçi konumundaki restoran işletmesinin konser organizasyonları düzenlemesi

sonucu otel tanıtımında bir etki ve doluluk oranında artış sağlanabilmektedir.

Otel, tedarikçi işletmeleri rakip olarak değil, stratejik ortak gibi görmektedir. Bu durumun otelin yatak

kahvaltı ve yarım pansiyon sistemde çalışması sonucu geceleme, yemek ve kahvaltı ücretinin satış fiyatına

dâhil olması nedeniyle sadece otelde bulunan misafirin farklı ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı

gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Bu duruma ek olarak pastane için hem otelin boş bir alanının kiralanması

sonucu bu alanda bir hareketlilik yaratılmıştır hem de otel tarafından yapılacak yatırım ve diğer maliyet

kalemleri pastane tarafından karşılanmıştır. Ayrıca otel ve tedarikçi işletmeler karşılıklı DKK sürecinden

memnundur. Ancak yiyecek içecek hizmetlerinde DKK’nın otel için taşıdığı muhtemel riskler olarak iyi bir

tedarikçi işletmenin seçilmemesi sonucu misafir memnuniyetinin sağlanamamasının otelin ismine ve imajına

zarar vermesi şeklinde belirtilmiştir. Otelin yiyecek içecek hizmetlerinde DKK’nın başarısını etkileyen

faktörlerin otel için sırası ile doğru tedarikçi seçimi ve tedarikçi güvenilirliği, kapsamlı bir sözleşme, uzman

danışmanlardan destek alınması ve tedarikçi iş deneyimi olarak belirtilmiştir. Bu bakımdan literatür bilgileri

(Lankford ve Parsa, 1999; Greaver, 1999; İplik ve Çınar, 2005; Lam ve Han, 2005; Korkmaz, 2006; Çoğan,

2006; Erkaragülle, 2007), elde edilen bulguları desteklemektedir. Otel işletmelerinde uzman olunan işlere

odaklanılması ile maliyetlerin azaltılması ve farklı konseptlerin misafir memnuniyeti ve ürün çeşitliliği

yaratacak şekilde kullanılması, sürdürülebilir rekabet avantajının elde edilmesinde etkilidir.

Sonuç olarak otelde DKK uygulamasıyla bağlantılı ifade edilen kavramlar frekans analizi ile tespit edilmiştir.

Otel ile yapılan görüşmelerin dökümleri içinde ünlü, marka, tanınmış, risk, sorun, rekabet, güvenilirlik,

teknoloji, kalite, hijyen, memnuniyet, deneyim, ortaklık, maliyet, sözleşme, iletişim, destek,

memnuniyetsizlik ve fayda sözcüklerinin konuyla ilgili olarak sıkça ifade edildiği anlaşılmıştır. Marka

sözcüğünün verilen yanıtlar içinde en yüksek frekansa (11 kez) sahip olduğu saptanarak, bu işletme

kapsamında DKK’da işletme seçiminde etkili bir özellik olduğu belirlenmiştir. Bunu 9 sözcükle sözleşme, 7

sözcükle maliyet ve 7 sözcükle kalite izlemiştir. Yiyecek içecek bölümünde DKK uygulaması ile Blumberg

(1998)’in ve Barthelemy (2003)’nin belirttiği gibi tedarikçi seçiminde tedarikçinin alanında en iyisi olması,

marka olması, finansal sağlamlığına ve tanınmışlığına bağlı olarak DKK’da işletme imajını da arttıracak bir

seçim olabilmektedir. Ayrıca Boone (1997)’un belirttiği gibi DKK olarak ortak markalaşma (co-branding)

uygulaması, iki veya daha fazla tanınmış marka olan işletmelerin genelde bir işletme altında çalışması

şeklinde düşünülürse ve işletmelerin kendi gerçekleştirdiklerine veya tek tanınmış marka işletmesi ile

çalışarak elde edeceğine göre daha güçlü olarak müşteri yoğunluğunu ve hareketliliğini otele taşıması

durumunu oluşturması bakımından literatür bilgisi ile çalışma bilgileri desteklenmektedir. Ancak otelin oda

servisi ve mini-bar hizmetlerinde DKK uygulaması bulunmamaktadır ve otel yetkilisi bu durum için

misafirlerin özel kullanım alanı olan odalarını kapsayan tüm faaliyetlerde DKK’ya karşıt görüş

bildirmektedir. Böylece Hemmington ve King (2000)’in araştırma sonucu ile benzer durum buradaki sonuçla

örtüşmektedir. Yiyecek içecek hizmetlerinde DKK uygulayan otelin, uygulama süreci başarılı görülmektedir.

Bu konuda yapılan çalışma azlığına karşılık başarılı bir uygulamanın marka işletmelerle sözleşme yapılarak

kiralama (leasing) şeklinde gerçekleştirilmesi dikkat edilecek bir husustur. Otelin büyük bir tesis özelliği

göstermesi ve kendi yiyecek içecek hizmetlerinin yanında ama ayrı olarak farklı markalarla DKK’ya

başvurması otele avantaj getirecek şekilde düşünülmüştür. Otel işletmesi yiyecek içecek bölüm faaliyetlerini

öz yeteneği olarak görmektedir. Bu bakımdan İplik ve Çınar (2005)’ın otel işletmelerinde yiyecek içecek

hizmetlerinde DKK uygulamayan işletmelerin uygulamama nedeni olarak yiyecek içecek hizmetlerinin başta

öz yetenekler olarak görülmesine karşıt bir durum bulunmaktadır. DKK sürecinde uzman desteğine

başvurulması, literatürde de önemi vurgulanan ve DKK anlaşmaları için gerekli görülen bir durumdur

(Rodriguez ve Rodriguez, 2006; Özdoğan, 2006). Ancak otel işletmesinde DKK sürecinin henüz devam

etmesi ise süreç sonunda ne olacağının bilinmezliğini de ortaya çıkarmaktadır.

Literatürde otellerin yiyecek içecek hizmetlerinde DKK ile ilgili çekingenliği bulunmasına karşın araştırma

sonucunda bu hizmetlerde başarılı bir DKK süreci gerçekleştirilmesi durumunun olması, bunun diğer
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işletmelere örnek olması bakımından literatürde olan boşluğu doldurduğu düşünülmektedir. Bu araştırmanın

turizm sektöründe otel işletmesinde nitel araştırma şeklinde gerçekleştirilmesi ile literatüre faydalı olacağı

düşünülmektedir. Ancak yöntemden algılamalar genel olarak ölçülmüştür. Bu sonuçlara bağlı olarak

sektördeki yöneticilere, işletmelere ve DKK konusunda araştırma yapacak akademisyenlere bazı önerilerde

bulunmak gerekebilir.

 Geliştirilen önerilerden ilki konu kapsamında yapılan araştırma azlığına karşılık bu konuda

araştırma sayısının arttırılmasıdır.

 Küçük yapıdaki otel işletmelerinin DKK uygulamasını özellikle geceleme ve yiyecek içecek

hizmetlerinde uygulamaması önerilmektedir. Çünkü bu oteller için yiyecek içecek faaliyetleri gelir

getiren faaliyetler kapsamında görüldüğü için başarısız sonuçlar verebilir. Diğer otellerde de DKK

uygulaması, yiyecek içecek bölümünün zor bir bölüm olmasına bağlı farklı kültür yemekleri

kapsamında marka ile desteklenen işletmelerle düşünülmelidir. Bolulu Hasan Usta, Özsüt, Kahve

Dünyası, Çin Mutfağı, İtalyan Mutfağı gibi işletmelerle ortaklıklar gerçekleştirilebilir.

 DKK sürecinde doğru ve alanında uzman tedarikçi seçimi ile sürecin uzun bir zamanda ve etkin

olarak karşılıklı istekleri karşılaması göz önüne alınmalıdır.

 Sözleşme şartları ve DKK geçiş aşaması kısa sürede bitirilmemelidir. Bu dönem uzman yardımı ile

gerçekleştirilmelidir.

 Ayrıca sahil otelleri ile şehir otellerinin DKK durumu farklılaşmaktadır. Şehir otelleri DKK’ya daha

yatkındır. Tatil köyü standartlarında olan otellerde şehir merkezine uzaklık olmasından ve/veya

sezonluk çalışma süresinden dolayı tedarikçinin otelle çalışmayı tercih etmeme durumu vardır. Bu

noktalara dikkat edilerek tedarikçi seçilmelidir.

 Tüm oteller bakımından odalarda bulunan mini-bar ve oda servisi hizmetlerinde DKK’ya

gidilmemesi önerilmektedir.

 Öz yeteneklerde DKK’nın başarılı olan hususlarını açığa çıkartmak için derinlemesine inceleme

yapılarak bu araştırma sonuçları kıyaslanabilir.

 Başarısız DKK’da neden başarısızlıkla karşılaşıldığı da derinlemesine incelenerek bu araştırma

sonuçları ile karşılaştırılabilir ve buna göre öneriler geliştirilebilir.

 Ortak markalaşma (co-branding) uygulayan otelin ve tedarikçilerin finansal performansı

incelenebilir.

 Rekabet çevresine olan etki, işletme imajının misafir gözünden de ölçülmesi gibi konuları içerecek

şekilde hem otel hem tedarikçi hem de misafir gözünden gerçekleştirilen bir araştırmanın literatürde

başka bir boşluğu aynı araştırma içinde yer alması ile dolduracağı düşünülmektedir.

 Araştırma sonuçlarının farklı sektörlerde farklı sonuçları verip vermediği de kıyaslanabilir.

 Son olarak bu araştırmada yer alan otelin yiyecek içecek hizmetlerinde DKK sürecinin henüz devam

etmesi durumundan dolayı aynı otel işletmesinde DKK süreci sonunda tekrar bir araştırma

gerçekleştirilerek bu araştırma sonucu ile karşılaştırma yapılabilir.
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TÜRKİYE’DE
MEDİKAL (TIBBİ) TURİZM KAPSAMINDA

ÖZEL HASTANELERİN YAPILANMALARI VE YENİ

OLANAKLAR

İlknur ÇEVİK

Agent Globe Travel

Özgür İLK

Hospitadent Dental Group

Özet

Bu çalışmanın temel amacı; Türkiye’de son yıllarda hızlı bir şekilde gelişmekte olan ve dünyada son 10 yıldır

gelişerek yaygınlık kazanan sağlık turizm kapsamındaki medikal (tıbbi) turizmin Türkiye’deki gelişimi ile

beraberinde özel hastanelerin bu konuda yapılanmaları ve yurt dışından hasta getiriminin yoğunlaşmasıyla

ülke için alternatif gelir kaynağı yaratabilecek bir turizm türü olarak sağlık turizmi çeşitlerinden medikal

(tıbbi) turizmin gelişme olanaklarını araştırmaktır.

Anahtar Kelimeler: Medikal Turizm; Sağlık Turizmi; Özel Hastaneler; İç Kaynaklar

Giriş

Dünya’da yaşanan küreselleşme beraberinde ülke sağlık sistemlerinde yaşanan problemler (örneğin uzun

bekleme listeleri, yükselen maliyetler, hastanelerdeki cihazların yetersizliği, hizmet kalitesindeki

düşüklükler uzman yetersizliği gibi) sebeplerden ötürü tüketicilerin bilinçlenmesi ve kendilerini başka bir

ülkede daha ayrıcalıklı hissetmeleri düşünülerek hızlı büyüyen bir sektör olan sağlık turizmi çok genel

anlamda hem tatil hem tedavi unsurlarını içeren sürekliliği arz edecek bir kavram olarak uluslararası

platformda yerini almış geniş içerikli bir turizm türüdür.

Gerek Türkiye’de gerekse tüm Dünya’da ağırlıklı turizm türü klasik tatil turizmi anlayışına dayanan kitlesel

turizmdir. Turizme ilişkin araştırma verilerine göre, Türkiye’ye gelen yabancıların %50’den fazlası tatil

dinlenme ve gezip görme amaçlı ziyaretçilerden oluşmaktadır. Bu durum kitlesel turizm dışında kalan turizm

türlerinin geliştirilemediği ve uluslararası platformda yeteri kadar tanıtım çalışmaları yapılmadığını

göstermektedir. Belli bir pazar dilimine aşırı bağımlılık yaratan bu durumda ülke turizmin bazı dış etkenlere

karşı zayıflığını göstermektedir çünkü kitlesel turizm iç ve dış olaylardan ve krizlerden çok hızlı etkilenen

yapıdadır. Bu nedenle Türkiye kendi olanaklarına ve kaynaklarına yönelik uygun turizm türleri oluşturmak

ve bunları geliştirmek zorundadır.

Türkiye bir çok açıdan avantajları bir arada bulunduran ülkeler arasında (coğrafi konum, turizm ülkesi

olması, sağlıkta ileri teknoloji, kaliteli sağlık hizmeti sunumu, ekonomik fiyat vb) yer almasına rağmen sağlık

turizmi potansiyelini tam olarak iyi değerlendirememektedir. Genel olarak belirtmek gerekirse, sağlık turizmi

özellikle medikal (tıbbi) turizmi etkili ve verimli bir biçimde gerçekleştirebilmek için temelde üç unsurun

varlığına gereksinim duyulmaktadır. Bu üç unsurun birleşmesi, uyumu ve sürekliliği beraberinde var olan

potansiyelin döviz girdisi olarak ülkeye kazanılmasını sağlamaktadır. Bu unsurlardan birisi turizm olanakları

(iklim, doğa, tarih, vs), diğeri sağlık hizmetleri olanakları (hastaneler, personel, teknolojik imkanlar,

uzmanlıklar, uygun fiyatlar, şifalı sular vs) ve üçüncüsü de tüketici ile sağlık turizmi sektörünü buluşturacak

profesyonel organizasyonların varlığı olarak nitelendirilir. Bu profesyonel organizasyonların sürekliliğini

sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 31 Mart 2010 tarihinde Sağlık Turizm Birimi kurulmuştur.

Türkiye’de sağlık turizmi alanında yapılan çalışmaların eşgüdümünün sağlanması, bu alanda tedavi ve sağlık

hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda aranması gereken standartların belirlenmesi ile ilgili çeşitli

yapılandırmaları gerçekleştirilmesi amacıyla bu birim kurulmuştur. Bir diğer önemli husus ise Sağlık

Turizmine ilişkin; Dış Ticaret Müsteşarlığının 24 Mart 2011 tarihli tebliği ile özel hastanelerin yurt dışındaki

sağlık turizmi kapsamındaki çalışmalarını desteklemek amacıyla özel hastanelere yönelik teşvikleridir.
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Literatür İncelemesi

Dünya’da sağlık turizmi ile ilgili çalışmalara bakıldığında sağlık turizmin ve sağlık turizmi çeşitlerinden olan

medikal (tıbbi) turizmin 1990’lı yıllarda ortaya çıktığı ve günümüze kadar oldukça önemli gelişmeler

gösterdiği saptanmıştır. Konuya ilişkin akademik çalışmalarının son 5 yılda yoğunlaştığı görülmektedir. Bu

konudaki önemli çalışmalar R.Bishop ve J.Litch (2000)’in doğrudan medikal turizm konulu çalışması ile

K.Ross’un (2001) sağlık turizmi çalışması ve E.Cohen’in medikal turizm (2006) ile ilgili çalışmalarıdır.

Ross (2001) çalışmasında; sağlık turizmini kendi yaşadığı yerden başka bir yere sağlık amacı ile seyahat

eden insanların oluşturduğu bir turizm türü olarak tanımlamıştır. Cohen (2006) çalışmasında; farklı ziyaretçi

yapılarını göz önünde bulundurarak sektöre yönelik gelen talebin sınıflaması açısından farklı bir sınıflama

geliştirmiştir. Cohen’e (2006) göre; sağlık turizmi pazarı açısından turistler ya da ziyaretçiler 5 temel

kategoride gruplandırılabilir. Bunlar;

Yalnızca turist: Ziyaret ettikleri ülkede herhangi bir tıp hizmetinden yararlanamayan turistler ya da

ziyaretçilerdir.

Tatilde tedavi edilen turist: Seyahati sırasındaki rahatsızlanma ya da kaza nedeni ile tıp hizmeti ve tedavi

alan turistlerdir.

Tatil ve tedavi amaçlı turistler: Bu turistler ziyaret ettikleri ülke ya da bölgeye tam anlamı ile tıbbi

nedenlerle gitmezler. Ancak ziyaret ettikleri bölgede bazı rahatsızlıkları için tedavi olanakları olması tercih

nedenidir. Diğer bir deyimle tatilde tedavi amaçlı turistlerdir.

Tatil yapan hastalar: Bu ziyaretçiler esasen bir bölgeye tedavi amaçlı giderler, ancak iyileştikten sonra, ya

da tedavi sonrası gittikleri bölgede tatil de yapan ziyaretçilerdir.

Yalnızca hastalar: Bu gruptaki medikal turistlerin bir bölgeye tedavi amaçlı giderler, ancak iyileştikten

sonra, ya da tedavi sonrası gittikleri bölgede tatil de yapan ziyaretçilerdir.

Yalnızca hastalar: Bu gruptaki medikal turistlerin bir bölgeye gidiş amaçları yalnızca o bölgede tedavi

olmak ya da operasyon geçirmektir. Tatil gibi bir amaçları yoktur.

Cohen’in (2006) yukarıda belirtilen sınıflandırmasında; medikal turist pazarı müşteri gruplarından birinci

gruptakiler klasik ziyaretçi kategorisinde yer almaktadır ve medikal turizm hizmet sunucularının doğrudan

ilgilendirmediğine dikkat çekmiştir. Diğer kategori ziyaretçiler içerisinde ise en önemli müşteri kategorisinin

en sondakiler olduğunu belirterek, geriye doğru sağlık turizmi talep özelliği azalan kişilerden oluştuğunu

vurgulamıştır. Bu nedenle E.Cohen (2006) çalışmasında her grup için sunulacak hizmet türü ve buna bağlı

olarak pazar stratejilerinin farklı olacağını saptamıştır.

Chanda’nın (2001) çalışması sağlık turizminin çok önemli boyutlarda olduğu ve Hindistan’daki sağlık

hizmetlerinin ticari boyutlarını incelemiştir.

Theobald (1998) çalışmasında; sağlık turistini 24 saat ya da daha fazla süreyle ev ortamından uzakta hizmet

alan kişi olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre 24 saatten daha az süreyle evden uzak kalan kişi sağlık turisti

olarak kabul edilmeyip; ‘‘ ziyaretçi ’’ olarak değerlendirilmekte ve tıbbi amaçlarla yurtdışına çıkan insanlar,

seyahat süresinin uzunluğu ve 24 saat şartına uyulması nedeniyle genellikle sağlık turisti kapsamına girdiğini

belirtmiştir.

Medikal turizm alanında önemli diğer çalışmalar ise, F. Smyht (2005) P.Jones (2005 ) G.Altes ( 2005)

J.Connel (2006), W.Bies ve H.Kuo et. Al (2008) H. Keckley (2008)’ın çalışmalarıdır. Bu çalışmaların

çoğunluğu turist sağlığı, diğer ve önemli kısmı da tedavi amaçlı sağlık turizm çeşitlerinden medikal (tıbbi)

turizm üzerinedir.

Türkiye’de sağlık turizm konusunda yapılmış bazı önemli çalışmalar ise H.H. Yıldırım (2006) U.Altunkaya

(2006) D. Aydın (2010) C. Yılmaz (2010)’ın çalışmalarıdır.

Yıldırım (2006) çalışmasında; Türkiye’nin Sağlık Turizmi Potansiyeli ve Güçlükleri üzerine değinmiştir.

Özellikle küreselleşmenin beraberinde getirdiği ülke sağlık sistemlerindeki problemlere değinerek;

gelişmekte olan ülkelerdeki sıkıntıların çok daha yoğun olmasından ötürü daha kaliteli tedavi amacıyla

gelişmiş ülkelere gittiklerini çalışmasında belirtmiştir.

Yıldırım (2006) çalışmasında üzerinde durduğu önemli bir diğer durum ise; Türkiye’nin sağlık turizmi

konusunda rekabetçi üstünlük unsurları olarak; hastanelerinin alt yapılarının ve donanımlarının yüksek

kalitesi, başta hekimler olmak üzere eğitim seviyesinin AB standartlarında olmasına karşın fiyatlarının diğer
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ülkelere göre avantajlı olması özellikle son yıllarda Hollanda, Almanya ve İsviçre’den sağlık kuruluşlarının

ve doktorların Türkiye’deki özel hastanelerle işbirliği yaptığına değinmiştir.

Yılmaz (2010) çalışmasında; medikal turizm pazarında günümüzde birçok Asya ülkelerinin hâkim durumda

olduğunu ancak çok sayıda ülkenin de pazara girmeye çalıştığını belirtmiştir. Özellikle Hindistan oldukça

düşük fiyatları ile pazarda önemli bir yer edindiğini belirterek; ülkenin medikal turizm sektörünün hacmini

2012 yılına kadar 1,2 milyar Pound’a kadar yükseltmeyi hedeflediğini belirtmiştir.

Yöntem

Araştırmanın amacı; Türkiye’de yeni gelişmekte olan sağlık turizm çeşitlerinden medikal (tıbbi) turizmin

gelişmesi ile beraber son yıllarda hastanelerin yapılanmalarına ilişkin çalışmaları belirlemektir. Bu amaçla

medikal turizm (tıbbi) hizmet kapsamında bazı ülkelerde göz, estetik, diş alanındaki hizmetlerin sigorta

kapsamında olmaması ve kendi ülkelerinde uzun bekleme listelerinden ötürü ve en önemlisi Türkiye’deki

fiyat avantaj hastanelerin uluslararası organizasyon konusunda yapılanmalarına hız vermelerine sebep

olmuştur. Bu amaçla özellikle diş, göz, estetik alanında özel hastaneler araştırmanın evrenini oluşturmuştur.

Araştırma, özel Diş Hastanesi Grubu olan Hospitadent diş hastanesinin izni ile son 5 yılda yurt dışından

Türkiye’ye tedavi amaçlı Bağcılar, Fatih, Pendik, Çamlıca hastanelerine gelen türk ve yabancı uyruklu

34.960 hasta kayıtları üzerinde uygulanmıştır. Toplanan veri kaynağı bakımından ikincil verilerin

değerlendirilmesi yapılmıştır. Alınan veriler yurt dışından ağız sağlığı için hastaneyi tercih etme nedenlerine

göre sınıflandırılmıştır. Yabancı turistlerin hastaneye başvurma nedenlerine bakıldığında ilk sırada implant

tedavileri olduğu, bunu sırayla porselen kaplamalar, ağız ve diş çene cerrahisi, ortodonti ve lazer

uygulamaları olduğu saptanmıştır.
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YENİ BİR
İLİŞKİSEL PAZARLAMA YAKLAŞIMI OLARAK

TORQUE MODELİ: İZMİR ŞEHİR MERKEZİNDEKİ

OTELLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Murat
DOĞDUBAY

Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Gencay SAATÇİ

Bilim Uzmanı

Özet

Ülkemizde turizme yönelik teşviklerin ve gelişmelerin etkisiyle hızla artış gösteren otel işletmelerinin sayıları

ve yatak kapasiteleri, var olan rekabetin daha da artmasına neden olmaktadır. Böyle bir rekabet ortamında

faaliyet gösteren otel işletmeleri için uygulanan pazarlama stratejilerinden birisi olan ilişkisel pazarlama,

müşterilerle uzun dönemli ilişkinin kurulması noktasında önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda; otel

işletmeleri, varlıklarını sürdürüp hedeflerine ulaşabilmeleri için başarılı ilişkisel pazarlama stratejilerine

ihtiyaç duymaktadırlar. Otel işletmelerinin uyguladıkları ilişkisel pazarlama faaliyetleri, kendi işletme

amaçlarına ulaşmaları konusunda bir gereklilik, aynı zamanda da pazardaki müşteri potansiyelini arttırmaya

yarayan önemli bir faktör durumundadır.

Çalışmada, şehir otellerinin uygulayabilecekleri ilişkisel pazarlama stratejisi olarak TORQUE modeli

incelenerek, şehir otellerinin mevcut durumları ve uyguladıkları pazarlama stratejileri değerlendirilmeye

çalışılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçların; TORQUE modeli ile ilgili olan ve ilgili yazında bulunan

kaynakları desteklemekle kalmayıp aynı zamanda modelin uygulanması hakkında farklı sektörlerdeki

işletmelerde yapılabilecek olan gelecek çalışmalar için de rehber olarak kullanılabilmesi hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İlişkisel Pazarlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi, TORQUE.

Giriş

Araştırmanın Problem Cümlesi

Araştırmanın problemini, İzmir şehir merkezinde faaliyet gösteren büyük ölçekli ve butik otellerde, ilişkisel

pazarlama stratejisi olarak TORQUE modelinin uygulanabilirliğinin araştırılması oluşturmaktadır.

Araştırmanın Amacı

İlişkisel pazarlama; müşteriler ile uzun vadede güçlü ilişkiler kurup işletmeye bağlı kalmalarını sağlayarak

karlılığın artırılmasını ve daha yüksek müşteri yaşam değeri süreci yaratmayı hedeflemektedir. İlişkisel

pazarlama stratejisi olarak TORQUE modeli ise; müşteriyi geri getirmeye yol açan döndürme kuvveti

anlamına gelmektedir. Kelime aynı zamanda teknoloji, organizasyonel değişim, ilişki geliştirme, kalite,

benzersizlik ve etik süreçlerinin İngilizce karşılıklılarının baş harflerinin kısaltmasıdır (Kulabaş ve Sezgin,

2003: 76).

Özellikle Türkiye’de akademisyenler tarafından son yıllarda üzerinde çalışılan ilişkisel pazarlamanın yeni bir

strateji türü olarak TORQUE modelinin, hizmet sektöründeki işletmeler açısından önemini teorik olarak

ortaya koyup, şehir otellerinde TORQUE modelinin uygulanabilirliği, çalışmanın temel amacını

oluşturmaktadır.
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Araştırmanın Önemi

İlişkisel pazarlama stratejisi olarak TORQUE modelinin yazında kısa bir geçmişe sahip olması ve bu konuda

henüz çok sayıda çalışma yapılmamış olması nedeniyle; bu çalışma, konu ile ilgili yazına katkı sağlaması ve

işletmelere modelin uygulanabilirliği hakkında yön göstermesi açısından önemli görülmektedir.

İlişkisel Pazarlama Yaklaşımı Olarak TORQUE Modeli

Pazarlama yaklaşımı, toplum yaşayış düzeni istek ve beklentiler ile sosyal değişim süreci kapsamında

kendisini yenileyen bir unsur olarak gelişim göstermiştir. Söz konusu gelişim dahilinde; 1950’li yıllar

tüketici pazarlamasına, 1960’lı yıllar endüstri pazarlamasına, 1970’li yıllar kâr amacı gütmeyen sosyal

pazarlamaya, 1980’li yıllar hizmet pazarlamasına, 1990’lı yıllar da ilişkisel pazarlamaya odaklanmıştır

(Yurdakul, 2006: 47). İlişkisel pazarlama, 1980’lerin başında pazarlama literatürüne giren yeni bir kavramdır

(Öztürk, 2006: 179). İlişkisel pazarlama kavramını ilk kez 1983 yılında Leonard Berry, hizmet pazarlaması

içerisinde kullanmıştır. Berry ilişkisel pazarlamayı, müşteri ilişkilerini cezp etme, sürdürme ve bu ilişkileri

artırmak için bir strateji olarak görmüştür (Bakırtaş ve Işıkoğulları, 2008: 327). İlişkisel pazarlama teması

literatürde müşteri ilişkilerini çekici hale getirme, sürdürme ve değer yaratma olarak da değerlendirilmiştir

(Selvi, 2007: 8). Ayrıca, ilişkisel pazarlama, genellikle hizmet ve sanayi ürünleri pazarlayan işletmelerde

müşteri sadakatini artırmak ve işletmenin mevcut müşterilerinden daha fazla iş veya sipariş almak için

tasarlanan bir pazarlama yöntemi olarak dikkat çekmektedir (Pırnar, 2006: 44).

Shamdasani ve Balakrishnan (2000: 400), ilişkisel pazarlamayı, “uzun bir zaman periyodunda etkileşimli,

bireysel ve değer yaratan temaslar yoluyla bireysel tüketicilerle işletme arasındaki bağı tanımlayan, kuran,

sürdüren ve her iki tarafında yararına olan bu bağı sürekli olarak güçlendiren birleştirilmiş bir etkidir”

şeklinde tanımlamıştır. Kotler’e (2000: 13) göre ilişkisel pazarlama, müşteriler, tedarikçiler ve distribütörle

uzun vadeli ve karşılıklı tatmin edici ilişkiler kurma, onların uzun süreli tercih ve işlemlerini kazanma ve

koruma amaçlarını hedeflemektedir.

Avcıkurt (2005: 147), başarılı kişisel ilişkiler ile ticari ilişkilerin ve kazançların sürdürülmesine ve

geliştirilmesine yöneltilmiş olan bütünsel pazarlama faaliyetleri olarak bilinen ilişkisel pazarlamanın,

müşteriye odaklanmak üzerine tesis edildiğini ve işletmeler için büyük önem taşıyan kilit müşteriler

oluşturmayı ve onları sürekli kılmayı hedeflediğinin üzerinde durmuştur.Konuya şirketlerin müşterileriyle

ilişkileri açısından yaklaşan Öztürk ise (2006: -180); ilişkisel pazarlamanın, bir şirketin bireysel müşterilerini

adlarıyla belirlemek, şirket ile müşteriler arasında birçok işlemi kapsayacak bir ilişki yaratıp söz konusu

ilişkiyi müşterilerin ve şirketin yararına yönetmek için geniş bir yelpazedeki pazarlama, satış, iletişim, hizmet

ve müşteri yaklaşımını kullanmak olduğunu belirtmiştir.

Kısacası ilişkisel pazarlama; müşterilerle ilişki kurmak, müşteri ilişkilerini çekici hale getirmek ve bu

ilişkileri geliştirmektir. İlişkisel pazarlama ile ilgili yapılan tanımlarda ortaya çıkan temel unsurlar ise, alıcı

ve satıcı arasında doğan uzun süreli ve taraflara fayda sağlayan bir ilişki olmasıdır. İşletme ve müşteri

arasında uzun süreli bir ilişki oluşturulmasını ilke edinen ilişkisel pazarlama, müşteri sadakatini artırmayı,

aynı zamanda da müşterinin işletmeye geri dönüş oranını yükseltmeyi hedeflemektedir.

İlişkisel pazarlamanın amaçları ise şu şekilde sıralanabilir (Çoban, 2004: 89-90, Selvi, 2007: 33-46,

Yurdakul, 2007: 273):

 Birbirleriyle uzun dönemli ilişkide bulunan firmaların en önemli amaçlarından birincisi,

faaliyet gösterdikleri sektördeki gelişmeleri kontrol etmek,

 Alıcı ile satıcının birbirleriyle uzun süreli ilişkiler kurmalarının bir amacı da; yeni pazarlar,

mallar/hizmetler, teknolojik gelişmeler ve örgütsel süreçler hakkında birbirlerinden yeni

bilgiler öğrenerek, ortaklık oluşturmak,

 Alıcı ile satıcı dağıtım kanalındaki işlem maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini artırmak

için uzun süreli işbirliği yaparak, güven ve taahhüt oluşturmak,

 Alıcı ile satıcı arasındaki uzun süreli ilişkilerin bir diğer amacı da pazardaki kontrol edilebilen

değişkenleri kontrol edebilmek, bu değişkenlerde olabilecek değişiklikleri tahmin etmek,

pazardaki belirsizlikleri en aza indirgemek amacıyla gerçekleştirmek,

 Organizasyondaki nitelikli çalışanların işletmeden ayrılmasını önleyerek tutmak; zayıflayan

yönetim standartlarını yok ederek ve şirket ile personel politikalarında açıklığı benimseyerek

yönetimde etkinlik sağlayarak, hizmet kalitesini artırmak,
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 Amaçları paylaşan, deneyim ve becerilerini geliştiren, ekonomik iyileşme için bireysel

motivasyonu harekete geçiren yönetim takımı ile işbirliği yapmak,

 Değişen ekonomik, politik ve teknolojik çevrede, rekabet edebilir hizmet dağıtımı için kaliteye

yönelmek ve müşteri tatminini sağlamak suretiyle karlılığı artırmak,

 Hem tüketicileri hem de organizasyon üyeleri açısından çekici bir şirket markası oluşturmak ve

müşteriyi elde tutup, yeni müşteriler kazanmak, uzun dönemli müşteri ilişkileri geliştirmek,

 Araştırma ve değerleme, personel geliştirme ve sorumluluğa dayalı açık bir strateji ile iletişimi

yönetmek, liderin, süreçlerin ve taahhütlerin gerektirdiği katılım sayesinde verimliliği artırmak.

İlişkisel pazarlama planının gelişiminde büyük ve etkin bir rol oynayan, belli başlı stratejiler de mevcuttur.

Bunlar, birbirine bağımlı ve bir bütün halinde işlev görmektedirler. İlişkisel pazarlama planının gelişiminde

değerlendirilebilecek birkaç muhtemel ilişkisel pazarlama stratejisi şu şekilde sıralanabilir (Sheth ve

Parvatiyar, 2002: 7-8, Bozkurt, 2006: 154-155, Türkkan, 2006: 21, Selvi, 2007: 158-163):

1.

Bu aşamada

özetlemiştir:



İç Hizmet Stratejisi; müşteri ilişkilerini oluşturacak temel hizmetlerin geliştirilmesidir. Müşteri

ile ilişkilerde, devamlı müşterinin etrafında olunup onun iyi gelişimi sağlanmaktadır. Bu

strateji, müşteri ilişkilerinin kurulabileceği temel bir iç hizmetin tasarlanması ve

pazarlanmasıdır. İlişkisel pazarlamayı bir strateji olarak benimseyip uygulamayı planlayan

işletmelerin ilk olarak sundukları temel ürün veya hizmeti göz önünde bulundurmaları

gerekmektedir. Sunulan bu ürün veya hizmetin müşteri istek ve ihtiyaçlarını tam olarak

karşılayacak ve yeni müşteriler çekmede işletmeye yardımcı olacak kalite ve niteliklere sahip

olması kaçınılmazdır.

2. Müşteri Yönlü İlişkisellik; ilişkilerin bireysel müşterilerin ihtiyacına göre uygun hale

getirilmesidir. Örgütün, belli başlı müşterilerinin bilinen özelliklerine uygun olarak, yeni bir

takım özelliklere ve yeniliklere açık olmasıdır. Bireysel müşterilerin belirli özelliklerini ve

gereksinimlerini öğrenerek ve daha sonra bu bilgileri gerekli şekilde kullanmak üzere

koruyarak hizmeti duruma göre şekillendirmektir. Hizmeti müşteriye uyarlama, işletmelerin

rakip işletmelere göre farklı hizmetler sunmasına yardımcı olmakta ve müşteri ilişkilerini

geliştirmede önemli bir strateji olarak ortaya çıkmaktadır.

3. Hizmet Artırımı; temel hizmetlere artı bir fayda sağlamak ve geliştirmektir. Diğerlerinden

farklı olmak için yeniliklere açık bir şekilde ekstralar üretmektir. Anlamlı bir hizmet

farklılaştırmanın oluşması için müşterilerin önem vereceği ve rakip işletmelerden kolayca elde

edilemeyecek ek sunumların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu durum, müşteri sadakatinin

oluşumunu da destekleyecektir.

4. İlişkisel Fiyatlandırma; fiyatlandırmayı müşteri sadakati yaratacak şekilde oluşturmaktır. En

iyi müşteriler için en uygun fiyatı sunmaktır. İlişkisel fiyatlama, müşterileri ilişkiye

yönlendirecek hizmet fiyatlandırması yapma anlamına gelmektedir. İlişki halinde olan

müşterilere sağlanan fiyat indirimleri, daha hızlı hizmet veya bireyselleştirilmiş ek hizmetler

şeklinde sunulabilir. Eğer işletme çeşitli şekillerde özel muamele ederek müşterilerine fayda

sağlarsa bu, müşterinin sadakat ve taahhüdünü artırır.

5. İç Pazarlama Stratejileri; çalışanları pazarlamaya katıp, böylece müşterilerle olan ilişkilerinde

daha yüksek performans elde etmektir. Müşteriyi organizasyona dahil etmektir. Birçok işletme

için asıl ilişkisel pazarlama stratejisi iç pazarlamadır. İç pazarlamanın birkaç çeşidi vardır.

Fakat bütün iç pazarlama faaliyetlerinin temelinde kurum içi müşteriler bulunmaktadır. Bu

bakış açısında çalışanlar müşteri, yapılan iş ise ürün olarak değerlendirilmiştir. İç pazarlama,

“işletme faaliyetlerini iç ve dış müşterilerin tatminini sağlayacak şekilde organize etmek, nihai

firma misyonuna ulaşmak amacıyla yetenekli personeli istihdam ve muhafaza etmek, firmanın

tüm çalışanlarını içsel iletişimi ve motive edici diğer unsurları kullanarak dış müşteri tatminini

sağlamaya yöneltmek” şeklinde tanımlanmaktadır.

Selvi (2007: 242-251), turizm işletmelerinde ilişkisel pazarlama uygulamalarını şu şekilde

Uzun Dönemli İlişkiler: İlişkisel pazarlama, turizm endüstrisinde artan rekabet ortamında kısa

vadeli bir çözüm değildir. Aksine sadakati, davranışsal olarak gerçekleştirecek ve destinasyona

tekrarlanan ziyaretleri artıracak olan uzun vadeli bir hedeftir.

 Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi: Turizm işletmelerinin müşteri ilişkileri eğitimini

kullanması sonucu personelin konu hakkında gerekli bilgi ve becerileri kazanması, dolayısıyla

değişime adapte olması oldukça önemli bir konudur. Müşteri ilişkileri eğitimi turizm

işletmeleri içerisinde de işbirliğinin oluşmasını sağlayacak ve departmanlar arasında

görülebilecek olan uyuşmazlıkların çözümünde kullanılabilecek bir yöntemdir.
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 Teknoloji: Turizmde ilişkisel pazarlama uygulamalarında teknoloji kullanımı ayrı bir öneme

sahiptir. İnternet, etkileşimli bir iletişim aracı olarak hala başlangıç dönemini yaşamaktadır.

Otel endüstrisi için internet yalnızca elektronik bir teknoloji ve etkileşimli iletişim ortamı

değildir. İlişkisel pazarlama içerikli bir programın parçası olarak müşterilerle uzun dönemli bir

ilişki geliştirmede ve iş pazarlamasında oteller için etkili olabilmektedir.

 Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti: Turizm endüstrisinde sunulan hizmet kalitesi ve

müşteri memnuniyeti ilişkisel pazarlama uygulamaları açısından oldukça önemli bir konudur.

Turizm endüstrisinde, beklenen kaliteye ulaştırma konusundaki başarısızlıklar işletmelerin

düşük performans sergilemelerine neden olurken, üstün hizmet kalitesi geliştirmek ise, rekabet

avantajı elde etme ve farklılaştırma kaynağı olarak görülmektedir. İlişkisel pazarlama çabaları

ile uzun dönemli, istikrarlı müşteri ilişkileri geliştirmek isteyen turizm işletmelerinin hizmet

kalitesine önem vermeleri gerekmektedir.

 Güven ve Taahhüt: Turizm hizmetlerinin özellikleri sebebiyle müşteri güveni ve taahhüdünün

turizm işletmelerinde ayrı bir önemi vardır. Personel ve turistler arasında yüz yüze etkileşimin

varlığı, güven ve taahhüt oluşturma konusunda turizm işletmelerine daha fazla imkân

sağlamaktadır. Alternatif işletme sayısının çok olması, hizmetlerin benzer özellikler

göstermesi, müşteri talebine bağlılık gibi sebeplerden dolayı turizm endüstrisinde yer alan

işletmelerin, ilişkisel pazarlama vasıtasıyla güven ve taahhüde dayalı müşteri ilişkileri

oluşturması önemlidir.

 Değer: Turistlere ilişkiye devam etmelerini sağlayacak değerlerin ulaştırılması gerekmektedir.

Müşterinin işletmeye olan bağlılığındaki düşüş, ilişkisel pazarlama programının yetersiz

olduğunu veya müşterileri elde tutma üzerine daha fazla odaklanılması ihtiyacını gösterir.

Müşterileriyle uzun dönemli ilişkiler geliştirmek isteyen turizm işletmelerinin, müşterilerinin

vazgeçemeyeceği nitelikte değerler sunması gerekmektedir.

 Sadakat ve Sıklık Programları: Sadakat, davranışsal olarak gerçekleştirilecek ve destinasyona

tekrarlanan ziyaretleri artıracak olan uzun vadeli bir hedeftir. Müşteri sadakatinin son derece

önemli olduğu turizm endüstrisinde, müşteri ilişkileri yönetiminin, müşterilerle iletişim

kurarak, işletmelerin güven, taahhüt ve müşteri sadakati oluşturulmasında önemli bir rolü

olduğu düşünülmektedir.

 Ağızdan Ağıza İletişim: Turist, gerek gittiği destinasyon, gerekse kaldığı işletmedeki

izlenimlerini çevresine yayacak ve tavsiyelerde bulunacaktır. Bu bakımdan turizm

işletmelerinin konuklarını işletmede tutabilmeleri, gelen yerli ve yabancı misafirlerinin uzun

dönemde sağlayacağı değer işletmelerin rekabetçi avantaj sağlamalarına yardımcı olacaktır.

Turizm sektöründeki diğer işletmelerde olduğu gibi otel işletmelerinde de, tüketici ya da turist tiplerinin ve

onların tüketim alışkanlıkları ile davranışlarının belirlenmesi önemlidir. Böylece söz konusu işletmeler,

pazarlama faaliyetlerini saptayabilecekler ve işletmenin başarısında yapacakları saptamalar ile belirlemeleri

anahtar faktör olarak kullanabileceklerdir. Bunun yanında; turistlerin yani müşterilerin bir kez kazanıldıktan

sonra, onlara en iyi ürün ve hizmetlerin sunularak memnuniyetlerinin sağlanması ve uzun vadede elde

tutulmaları, iyi ilişkiler içinde olunması açısından önem kazanmaktadır. Bu nedenle rekabetin yoğun bir

şekilde yaşandığı turizm sektöründe ve dolayısıyla otel işletmelerinde de ilişkisel pazarlama, önemli bir

pazarlama yöntemi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca otel işletmeleri, yıllar boyu ilişkisel pazarlamayı

ilgilendiren farklı pazarlama faaliyetleri uygulamakta ve sürekli bir biçimde geliştirmektedirler. Bu anlamda

hava yolu işletmelerinin kullandıkları “Sık Kullanıcı Programları” ile araç kiralama firmalarının kullanmış

oldukları “Tüketici Tercih Projeleri” uygulamalarında olduğu gibi otel işletmelerinde de “Sık Ziyaretçi

Programları”nın uygulandığı görülmektedir (İlban, Doğdubay ve Gürsoy, 2009: 10-11).

Otel işletmelerinde, müşterilere hitap eden kesimin yine bir birey olması, müşteri-personel arasındaki

etkileşimin varlığını ortaya çıkarmaktadır. Bu aşamada, insan faktörü mutlaka göz önünde bulundurularak

değerlendirmelere gidilmesinde yarar olabilecektir. Üretim esnasında müşteriyle birebir ilişki içerisinde

olunması, otel işletmelerinde ilişkisel pazarlama uygulamalarının tercih edilmesini etkileyen bir nitelik

taşımaktadır.

Otel işletmeleri, uzun süreli bir ilişki yürütüp, yeni müşterilerin getirebilecekleri maliyeti düşürmek için

ilişkisel pazarlama uygulamalarını benimseyebilmektedirler. Karar verme aşamasında en kısa süreye sahip

olmak, işletme hakkında bilgi edinme sürecini kısaltmak, riski en aza indirmek gibi nedenlerle de müşteriler

ilişkisel pazarlamayı tercih etmektedirler.
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TORQUE Modelinin Süreçler Analizi

Kulabaş ve Sezgin, 2003 yılında yapmış oldukları çalışmalarında, TORQUE kelimesinin; fizikte “döndürme

kuvveti”, makine mühendisliğinde ise “direnci ortadan kaldırabilme” anlamlarına geldiklerini belirtmişlerdir.

Çalışmalarıyla birlikte, TORQUE kavramına yeni bir tanım daha eklemişlerdir: “müşteriyi geri

getirebilme/döndürme kuvveti”. TORQUE modeli altı adımdan oluşmaktadır ve aynı zamanda her adım,

İngilizce baş harflerinin kısaltmasıdır (Kulabaş ve Sezgin, 2003: 76):

 T=> Technology, (Teknoloji)

 => Organisational Change, (Organizasyonel değişim)

 R => Relationship Building, (İlişki Kurma)

 Q => Quality, (Kalite)

 U => Uniqueness, (Benzersizlik)

 E => Ethics, (Ahlak).

TORQUE modelinin daha iyi anlaşılabilmesi için tüm basamaklarının ayrıntılı analizinin yapılıp açıklanması

yerinde bir yaklaşım olacaktır.

Kaynak: Yiğit Kulabaş. (2003). TORQUE –The Rotating Force to Customer Back a Relationship Model. Yayınlanmamış Doktora Tezi,

İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, s:63.

İlişkisel pazarlamada temel amaç, müşteri güvenini sağladıktan sonra müşteri bağlılığı oluşturmak; böylece

uzun dönemli müşteriler elde etmektir (Hacıefendioğlu ve Çolular, 2008: 110). Müşteriyi geri döndürmeyi

amaçlayan TORQUE modeli de, ilişkisel pazarlamanın temel amacını benimseyerek yola çıkmaktadır.

Modelin başarıya ulaşmasında alt süreçlerin verimli olması etkili rol oynarken; ilişkisel pazarlama

uygulamalarında da, TORQUE modelinin yaratacağı anlam göz ardı edilmeyecek kadar yararlı olabilecektir.

a) TORQUE modelinin otel işletmelerinde uygulanabilirliği ise süreç analizi kapsamında şu

şekilde incelenebilir (Kulabaş ve Sezgin, 2003: 76):

b) (R) İlişki Kurma Süreci: Otel işletmelerinde, uzun dönemli ilişki oluşturabilmek için;

memnuniyet, sadakat ve müşteri değeri oluşturulması gerektiği bilinen bir gerçektir. Bunun

için de; kaliteli hizmet sunumu, kurum içinde çalışan personelin desteği, müşteri hakkında

anlamlı bilgiler içeren veri tabanları oluşturulması ve kişiye özel hizmet sunabilecek süreçler

geliştirilmesi gerekmektedir. Bu tür faaliyetleri başarılı bir şekilde yerine getiren otel

işletmeleri, TORQUE modelinin ilk aşaması olan ilişki kurma sürecini başarılı bir şekilde

oluşturmuş olacaklardır.

c) (Q) Kalite Süreci: Otel işletmelerinde kalite kavramı genel olarak, müşterilerin beklentilerinin

karşılanmasıyla ilgili bir kavramdır. Çünkü, müşteriler kaliteyi, beklenen hizmet ile

gerçekleşen hizmetler arasındaki algılanan olumlu/olumsuz fark olarak değerlendirmektedirler.

Bekledikleri hizmetler ile karşılaşan müşteriler, onların zihnindeki kalite kavramını tam olarak

karşılamaktadır. Kaliteli bir hizmet ile karşılanan bir müşterinin; söz konusu işletmeye karşı
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d)

g)

bağlılığının oluşması olağan bir sonuç olarak ortaya çıkabilecektir. Dolayısıyla da; modelin

ikinci aşaması olan kalite süreci, modeli başarıya taşıyan bir etken olarak sürecin oluşmasına

yardım edebilecektir.

(U) Benzersizlik Süreci: Uzun süreli ve devamlı bir müşteri ilişkisi oluşturmaya çalışan otel

işletmeleri, kendilerini benzer işletmelerden ayrı konuma getirebilecek ürün sunmaları

gerektiği için müşterilerine farklılaştırılmış ürün sunmak durumunda kalmışlardır.

Farklılaştırma süreci, işletme için yeni olan ürünlerin geliştirilmesini veya elde edilmesini ve

ürünlerin müşterilerine ulaştırılmasını içermektedir. Her müşterisine kendisini özel

hissettirecek ürün sunması veya farklı hizmet oluşturması; işletmeler için sadık birer müşteri

yaratma yolunda atılmış güçlü bir adım olabilecektir. Modelin üçüncü aşamasında yaratılan söz

konusu benzersizlik özelliği taşıyan ürün/hizmetler, başarılı bir TORQUE stratejisi

oluşturabilmektedir.

e) (E) Etik Süreci: Otel işletmelerine sunulan hizmetlerin dokunulmazlık ve tüketilmeden önce

incelenememesi gibi özelliklerinden dolayı, müşteriler otel işletmelerinin vermiş oldukları

sözlere güvenerek satın alma yoluna gitmektedirler. Bu bağlamda; otel işletmelerinin başarılı

bir şekilde varlıklarını sürdürmesinde etik kuralların oluşturulması büyük bir önem teşkil

etmektedir. Uygulanan işletme politikaları olarak, gizlilik ve güven ilkelerini benimsemiş otel

işletmeleri, tekrar tercih edilme oranlarını artırabilmektedirler. Bu durumda da, müşterinin

düşünmeden karar verebileceği bir işletme konumuna gelebileceklerdir. Böylece etik

aşamasıyla birlikte modelin başarıya ulaşması için, önemli bir adım daha atılmış olabilecektir.

f) (T) Teknoloji Süreci: Otel işletmelerinin içinde bulundukları çevreyi takip ederek meydana

gelen teknolojik gelişmeleri değerlendirip kullanabilmeleri işletmelerini başarıya

ulaştırabilecek bir aşamadır. Örneğin; modelin üçüncü aşaması olarak benimsenen benzersizlik

sürecinin tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi için teknoloji aşamasıyla da mutlaka

desteklenmesi gerekmektedir. Bunun yanında artan rekabetin bir sonucu olarak, işletmeler

ancak yeniliklerle ayakta kalabilmekte ve geliştirilen yeni teknoloji doğrultusunda ortaya çıkan

yeni ürünler sayesinde de yeni talepler oluşturma fırsatı elde edebilmektedirler.

(O) Organizasyonel Değişim: Otel işletmeleri, içerisinde bulundukları küresel rekabet

ortamında, değişen şartlara uyum sağlamak ve bu değişime ayak uydurmak zorunda

kalmaktadırlar. Bu yüzden de, otel işletmelerinin faaliyetlerinde birçok açıdan yeniden

yapılanma gerekli kılınmaktadır. Organizasyonel değişim süreci, bazı durumlarda otel

işletmelerinde mevcut konumdan farklı bir konuma gelme anlamı da taşımaktadır. Bu

aşamada; otel işletmelerinin mevcut durumlarını değerlendirip kendilerine uygun olan bir

organizasyon yapısını belirlemeleri işletmenin yararına olabilecektir. Bununla birlikte, bu süreç

TORQUE modelinin son aşamasını oluşturmasından dolayı; başarılı bir ilişkisel pazarlama

modeli ortaya çıkarabilmek için takip edilmesi gereken önemli bir süreç olarak ortaya

çıkmaktadır.

Kısaca; bir ilişkisel pazarlama modeli olarak TORQUE, otel işletmelerinin benzerlerinden farklı konuma

gelmesini ve otel işletmelerin temel amaçlarına ulaşmasını sağlamaktadır. İlişkisel pazarlama , müşterilerin

güvenini oluşturup, müşteri bağlılığı yaratmayı ilke edinmiştir (Kulabaş ve Sezgin, 2003: 74). Böylece uzun

dönemli müşteriler elde edilebilmek için, müşteriyi geri döndürmeyi amaçlayan TORQUE modelinin; otel

işletmelerinin ilişkisel pazarlama uygulamalarında yaratacağı başarı göz ardı edilmeyecek kadar önem

taşımaktadır.

TORQUE Modelinin Genel Amaçları

Bir ilişkisel pazarlama modeli olarak TORQUE, ait olduğu pazarlama anlayışıyla eş özellikteki amaçlara

sahiptir. İlişkisel pazarlamanın amaçları göz önünde bulundurularak, TORQUE modelinin genel amaçlarını

aşağıdaki gibi açıklamak doğru bir yaklaşım olabilecektir (Kulabaş ve Sezgin, 2003: 74-84);

 Müşteri istek ve ihtiyaçlarını kontrol etmek,

 Müşteriyle oluşturulan ilişkinin yüksek kaliteli olmasını sağlamak,

 Müşteri sadakati yaratarak, müşterinin geri dönüş oranını yükseltmek,

 Organizasyonda, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre bir takım düzenlemeler yapmak,

 İşletmede etkin olan faaliyetleri, etik ilkeler doğrultusunda yürütmek,

 Hizmet kalitesinde gelişme sağlamak,

 Veri tabanı oluşturmak.
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TORQUE modeli, işletmenin müşterisiyle arasında ilişkisel bir bağ oluşturma ve bu ilişkinin uzun vadeli bir

ilişki olarak şekillenmesini amaçlamaktadır. Müşteriyle ilişki kurmak için, onu diğer müşterilerden ayrı kılan

özellikleri bilmek, bunun için de müşteriye özel farklılaştırılmış ürünler sunmak, işletme-müşteri arasında

güven oluşturmak, kaliteli ürün / hizmet sunmak TORQUE modelinin başlıca amaçlarını oluşturmaktadır.

Özellikle turizm sektöründe, soyut bir ürün olan hizmet sunumu söz konusu olduğu için, turizm alanında

faaliyet gösteren tüm işletmelerin, müşterilerin isteklerini en iyi şekilde karşılayarak onları memnun etmeleri

ve müşterilerle uzun vadede kalıcı ilişkiler geliştirmeleri sektörde ayakta kalabilmeleri için son derece

önemlidir. Bu yüzden, müşterilerin istek ve beklentilerini çok iyi anlamaları ve karşılamaları, gelişen

teknolojinin de yardımıyla (bilgisayar, internet vb.) müşterilere sundukları hizmet ağını ve kalitesini

artırmaları gerekmektedir (Güreş, 2004: 302).

Bunun yanında; turizm sektöründe müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin ürünlerde olandan çok daha

karmaşık ve zor olduğu bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla, turizm sektöründe işletmeler başarıyı

yakalayabilmek için sadece müşterileri memnun etmeye yönelik pazarlama faaliyetleri ile sınırlı olmayıp,

hizmet kalitesinin şekillenmesinde önemli rol oynayan çalışanların da memnuniyetini yani içsel pazarlama

faaliyetlerinde de başarıyı yakalamak durumundadır. Tabi ki sadece içsel ve dışsal pazarlamayı birbirinden

bağımsız olarak başarmaya çalışmak yeterli başarıyı getirmeyecektir (Altunışık, 2009: 341).

Yöntem

Veri Toplama Araç ve Teknikleri

Araştırmada veri toplama tekniği olarak yüz yüze görüşme, veri toplama aracı olarak ise; araştırma

değişkenlerini ölçmeye yönelik ifadelerin yer aldığı anket formu kullanılmıştır. Anket formunun ilk

bölümünde işletmeye ait değişkenler yer alırken, ikinci bölümde ise işletmelerde, TORQUE modelinin

uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesine yönelik ifadeler bulunmaktadır.

Araştırmanın amacı doğrultusunda yapılan uygulama, İzmir ili şehir merkezinde bulunan, otel işletmelerinde

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, turizm hareketlerinde, özellikle şehir otelciliği anlamında büyük

bir orana sahip, Türkiye’deki üç büyük ilden biri olan İzmir ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren otel

işletmeleri oluşturmaktadır.

Uygulamanın ana kütlesini, ilişkisel pazarlama stratejisini benimseyen ve TORQUE modeli gibi ilişkisel

pazarlama modellerini uyguladığı düşünülen tüm otel işletmeleri oluşturmaktadır. Ancak ana kütlenin

büyüklüğü ve belirsizliği nedeniyle, çalışmanın örneklemi İzmir ili şehir merkezinde faaliyet gösteren büyük

ölçekli ve butik oteller olarak belirlenmiştir.

Anket uygulaması 2011 yılı Ocak ayında, 28 adet işletme yöneticisiyle yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır.

Doldurulan anketlerden, analize uygunluk ve tutarlılık açısından uygun bulunan 24 adedi değerlendirilmiştir.

Verilerin Analizi

Hazırlanan anketler, İzmir şehir merkezinde, araştırmacı tarafından işletme yöneticilerine yöneltilmiştir.

Ankette yer alan ve TORQUE modelinin uygulanabilirliğinin araştırılması amacıyla verilen ifadeler;

1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum, 4=Katılıyorum,

5=Kesinlikle Katılıyorum olarak derecelendirilmiş ve değerlendirmeye alınmıştır.

Anket uygulaması gerçekleştirildikten sonra, yukarıdaki derecelendirme ile değerlendirmeye alınan verilerin,

ankette yer alan işletmelerin genel özelliklerini belirlemek amacıyla sıklık ve yüzde değerleri kullanılarak

çözümlemesine gidilmiştir. Program yardımıyla çözümlenen veriler, yorumlanmış ve bu anlamda öneriler

geliştirilmiştir.

Daha sonra TORQUE modelinin işletmelerde uygulanabilirliğinin araştırılmasını belirlemek amacıyla verilen

önermelere, katılımcıların verdikleri yanıtlara göre aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri esas

alınarak analiz edilmiştir.

Çalışmada uygulanan istatistiksel analizler şunlardır:

 Uygulama yapılan şehir otellerine ait değişkenlerin analiz testi,

 Değişkenlerin aritmetik ortalamalarının saptanması,

 Değişkenlerin korelasyon analizleri.
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Örneklem Grubuna Ait Değişkenler

Şehir otellerinin sınıfları, mülkiyet açısından durumları, sahiplik durumları, faaliyet süreleri, oda sayıları,

yatak kapasiteleri ve toplam personel sayılarına ilişkin değerleri tespit edilmiştir. Uygulama yapılan şehir

otellerinin dokuzu (%37.5) butik (özellikli) otel, on ikisi (%50) 4 yıldızlı ve üç tanesi (%12.5) 5 yıldızlı otel

işletmesidir. Söz konusu şehir otellerinin yirmi dört tanesi de (%100) özel mülkiyet durumundadırlar. Şehir

otellerinin dokuzu (%37.5) bireysel işletme, beşi (%20.8) şirket, on tanesi de (%41.7) zincir otel işletmesi

niteliğini taşımaktadır. Faaliyet süreleri açısından değerlendirildiğinde ise; 1 yıldan az süre faaliyet gösteren

otel işletmesi bulunmazken, 1-5 yıl arası faaliyet gösteren otel işletmeleri on beş tanedir ve en fazla yüzde

değere (%62.5) sahip işletmeler olarak ön plana çıkmaktadırlar. Bunun yanında 6-10 yıl arası faaliyet

gösteren beş işletme (%20.8) ve 11 yıldan fazla faaliyet süresine sahip dört şehir oteli (%16.7)

bulunmaktadır. Şehir otelleri oda sayıları bakımından sınıflandırıldığında ise; 50’den az altı işletme (%25),

51-100 arası sekiz işletme (%33.3), 101-200 arası yedi işletme (%29.2) ve 201’den fazla üç işletme (%12.5)

mevcut olduğu görülmektedir. Şehir otellerinin yatak kapasiteleri, toplam oda sayılarıyla doğru orantılı bir

sonuç vermekle birlikte sayıları ve yüzde değerleri eşit bulunmaktadır. 50’den az oda sayısı olan bir şehir

otelinin 100’den az yatak kapasitesi, 51-101 arası oda sayısı olan bir otelin 101-200 arası yatak kapasitesi,

101-200 arası oda sayısı olan bir otelin 201-300 arası yatak kapasitesi ve 201’den fazla oda sayısı bulunan

otelin de 301’den fazla yatak kapasitesi bulunduğu görülmektedir.

Son olarak; toplam personel sayısı açısından inceleme yapıldığında, 20’den az personeli olan şehir otellerinin

beş (%20.8), 21-50 arası personeli olan on dört (%58.3), 51-101 arası personeli olan iki (% 8.3) ve 101’den

fazla personeli olan üç otel (%12.5) olduğu tespit edilmiştir.

Uygulama Yapılan Şehir Otellerine Ait Değişkenlerin Analizi

Şehir otellerinin, TORQUE modelini uygulayıp uygulamadıklarının araştırılmasını amaçlayan önermeler,

genel olarak yedi bölüm halinde sunulmuştur. Öncelikle işletmelerin pazarlama ve ilişkisel pazarlamayla

ilgili olan görüşleri ortaya çıkarılmak istenmiş, ardından da TORQUE modelinin her bir aşaması tek tek ele

alınmıştır. İfadelerin sınıflandırılmasının TORQUE modelinin harflerinin kısaltmasıyla aynı doğrultuda

olmamasının sebebi; modelin başlangıcının ilişki kurma aşamasından başlıyor olmasıdır. Bu bağlamda

sırasıyla; işletmelerde uygulanabilen ilişki kurma, kalite, benzersizlik, etik, teknoloji ve organizasyonel

değişim yaklaşımları incelenmiştir. Bağımlı değişkenleri, TORQUE modelinin İzmir şehir otellerinde

uygulanabilirliğine yönelik hazırlanmış olan ifadeler oluştururken, bağımsız değişkenleri ise; işletmelerin

genel özelliklerini yansıtan sınıflandırmalar (mülkiyet durumları, faaliyet süreleri, toplam yatak ve oda

kapasiteleri, toplam personel sayıları) oluşturmaktadır.

Şehir otellerinde, TORQUE modelinin uygulanabilirliğinin ölçülmesine yönelik olarak hazırlanan ifadelerin

ilk bölümü olan pazarlama ve ilişkisel pazarlama kategorisinde, en fazla katılım “şehir otellerinde ilişkisel

pazarlama faaliyetleri sonucunda müşterilerden elde edilen geri bildirimler, yeni ürün ve hizmet geliştirme

açısından önemlidir” ifadesine olmuştur. Diğer taraftan, “şehir otellerinde pazarlama faaliyetlerinde

işletmeye yön gösteren unsur tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarıdır” önermesi grubunun en düşük katılımına

sahiptir. Bunun yanında; “şehir otellerinde pazarlamada önemli olan uzun süreli ilişkiler kurarak müşterilerin

işletmeyi daha sık tercih etmesini sağlamaktır” ve “şehir otellerinde ilişkisel pazarlama faaliyetleri,

müşterilerin satın alma karar sürecini hızlandırmaktadır” ifadeleri, eşit katılım düzeyleriyle işletme

yöneticilerinin kabul ettiği önermelerdendir.

TORQUE modelinin ilk aşaması olan ilişki kurma basamağında yer alan “müşterilerle iletişim içinde

bulunarak müşterilerin elde tutulması, pazarda rekabet avantajı kazanmak açısından önemlidir” ifadesi

yüksek bir değere sahip iken; “şehir otellerinde yeni müşteriler kazanmak için sürekli yatırımlar yapmak

yerine, daha önceden bağlantı kurulan ve belirli bir güven ortamı yaratılan müşterilerin yaptıkları harcamaları

artırmak daha az maliyetli olacaktır” ifadesi çok fazla kabul gören bir ifade konumunda değildir.

“Şehir oteliyle müşteri arasındaki süreklilik, anlamlılık ve verimlilik anlamında oluşmuş olan ilişkinin

kalitesi müşteri memnuniyetini etkilemektedir” ifadesi modelin ikinci aşaması olan “Kalite” aşamasının en

fazla katılım gerçekleşen bir ifadesidir. Aynı zamanda, “ilişkisel pazarlama faaliyetleri sonucunda

müşterilerle kurulacak olan ilişkinin kalitesi rakip otel işletmelerine karşı avantaj sağlamaktadır” ifadesine

katılımın daha düşük olması; kalitenin rakip işletmelere karşı avantaj sağlamak için yeterli olmadığı

söylenebilir.
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Modelin üçüncü aşaması olan “Benzersizlik” aşamasında, “şehir otellerinin müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını

karşılayabilmek adına ve rakiplerine karşı avantaj elde etmelerini sağlayacak olan müşteriye özel hizmetler

sunulması, tekrar tercih edilmesinde etkili olacaktır” ifadesine katılımın en yüksek düzeyde bulunması ikinci

adım olan kalite aşamasında ortaya çıkmış olan rekabet ile kalite arasındaki ilişkiye katılım düzeyinin daha

düşük olmasının nedenini göstermektedir. İşletme yöneticileri, rakip işletmelere karşı avantaj elde edebilmek

için öncelikle müşteriye özel hizmet ya da ürün sunmak olduğunu düşünmektedirler. Bunun yanında, “şehir

otellerinin, kişiye özel ürün ve hizmet üretmesi fayda-maliyet analizi yapılarak gerçekleştirilmelidir”

ifadesinde de diğer ifadelere oranla daha düşük bir katılım göze çarpmaktadır.

Etik aşamasında ortaya çıkan “etik olmayan davranışlar ve uygulamalar, tüketiciler açısından

memnuniyetsizliğe yol açarken, otel işletmeleri açısından da maliyetleri artırmaktadır” ifadesine katılım en

yüksek düzeydeyken; “şehir otellerinde sürekli müşterilere daha fazla önem ve özen göstermeleri işletmelerin

müşteri eşitliği ilkesine uymaktadır” önermesi daha az katılım düzeyiyle ortaya çıkmaktadır.

Modelin beşinci aşamasında ise; “otel işletmesinin kendisine ait bir internet sitesinin olması, hizmetlerin ve

ürünlerin müşteriye pazarlanabilmesinde olumlu bir etki yaratmaktadır” ifadesine yüksek katılım düzeyinin

olması, uygulama yapılan şehir otellerinin, müşterileriyle ilişkilerini sürdürme yollarından en fazla tercih

ettikleri kanal olarak interneti (%91.7) kullanmalarıyla doğru orantılı bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Diğer

yandan da, “teknolojik gelişmeler, şehir otellerinde ilişkisel pazarlamanın uygulanabilirliğini

desteklemektedir” ifadesine katılım daha diğer önermelere nazaran daha düşük bir düzey göstermektedir.

TORQUE modelinin son aşaması olan “organizasyonel değişim” adımında, işletme yöneticileri “şehir

otellerinin organizasyonunda yeniden yapılanma yaklaşımı ilişkisel pazarlamanın uygulanabilirliğini

desteklemektedir” ifadesine katılırlarken; “her müşteriye ayrı ürün / hizmet üretmek / sunmak, işletmenin

hedeflerinden sapmasına yol açmaktadır” ifadesine kategorinin en düşük katılım düzeyini vermişlerdir.

Değişkenlerin Korelasyon Analizleri

H1: İlişki kurma faaliyetleri ile şehir otellerinde ilişkisel pazarlamanın uygulanabilirliği arasında

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

 

İlişki kurma

faaliyetleri

İlişki kurma faaliyetleri Pearson Correlation 1

Sig. (2-tailed) .

N 24

Pazarlama ve İlişkisel Pazarlama 4 Pearson Correlation ,460(*)

Şehir otellerinde ilişkisel pazarlama, sürekli gelen müşterilerinsağlanmasını ve müşterilerin satın almamiktar ve sıklığını etkilemektedir. Sig. (2-tailed) ,024

N 24

Pazarlama ve İlişkisel Pazarlama 5 Pearson Correlation ,669(**)

Şehir otellerinde ilişkisel pazarlama faaliyetleri,müşterilerin satın alma karar sürecini hızlandırmaktadır. Sig. (2-tailed) ,000

N 24

İlişki Kurma 2 Pearson Correlation ,763(**)

Şehir otellerinde
yeni

müşteriler
kazanmak için

sürekli yatırımlar
yapmakyerine, daha önceden bağlantı kurulan ve belirli bir güven ortamı yaratılanmüşterilerin yaptıkları harcamaları artırmak daha az maliyetli olacaktır. Sig. (2-tailed) ,000

N 24

İlişki Kurma 3 Pearson Correlation ,776(**)

Müşteri ile sürekli ilişki içerisinde bulunmak ilezamanında ve değerli bilgiler toplanabilir. Sig. (2-tailed) ,000

N 24

İlişki Kurma 4 Pearson Correlation ,742(**)

Şehir otellerinin
uyguladığı sadakat ve/veya

sık kullanıcı
programımüşterilerin işletmeye olan bağlılığını artırma üzerinde etkilidir. Sig. (2-tailed) ,000

N 24

İlişki Kurma 5 Pearson Correlation ,713(**)

Müşterilerle iletişim içinde bulunarak müşterilerin elde tutulması, pazardarekabet avantajı kazanmakaçısından önemlidir. Sig. (2-tailed) ,000

N 24

Kalite 1 Pearson Correlation -,573(**)

Kalite yaklaşımı, şehir otellerinde ilişkiselpazarlamanın uygulanabilirliğini desteklemektedir. Sig. (2-tailed) ,003

N 24

Kalite 2 Pearson Correlation ,645(**)

Şehir oteliyle müşteri arasındaki süreklilik, anlamlılık ve verimlilikanlamında oluşmuş olan ilişkinin kalitesi müşteri memnuniyetinietkilemektedir. Sig. (2-tailed) ,001

N 24

Kalite 3 Pearson Correlation ,522(**)

İlişkisel pazarlama faaliyetleri sonucunda müşterilerle kurulacak olanilişkinin kalitesi rakip otel işletmelerine karşı avantaj sağlamaktadır. Sig. (2-tailed) ,009

N 24

Kalite 4 Pearson Correlation ,587(**)
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Şehir otellerinin
sunduğu

hizmetlerin
kaliteli olması, müşterilerin

tekrartercih etmelerini ve sadık müşteri olmalarını sağlamaktadır. Sig. (2-tailed) ,003

N 24

Benzersizlik 1 Pearson Correlation ,444(*)

Şehir otellerinde kişiselleştirme
(benzersizlik) yaklaşımı,

ilişkisel
pazarlamanın uygulanabilirliğini desteklemektedir.

Sig.
(2-tailed) ,030

N 24

Benzersizlik 3 Pearson Correlation ,579(**)

Şehir otellerinin müşterilerinin tüm
ihtiyaçlarını karşılayabilmek

adına verakiplerine karşı avantaj elde etmelerini sağlayacak olan müşteriye özelhizmetler sunulması, tekrar tercih edilmesinde etkili olacaktır. Sig. (2-tailed) ,003

N 24

Benzersizlik 5 Pearson Correlation -,425(*)

Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının ne
olduğunun belirlenmesi

yeni ürün ve
/veya hizmet oluşturmada etkili olacaktır. Sig. (2-tailed) ,039

N 24

Etik 2 Pearson Correlation ,437(*)

Şehir otellerinde, gizlilik ilkesinin uygulanmasımüşteriyi olumlu yönde etkilemektedir. Sig. (2-tailed) ,033

N 24

Etik 3 Pearson Correlation ,586(**)

Şehir otellerinde veri
tabanı oluşturulurken

müşterilerin özel hayatlarına
müdahale etme konusunda dikkatli olunmalıdır. Sig. (2-tailed) ,003

N 24

Etik 4 Pearson Correlation -,422(*)

Şehir otellerinde sürekli müşterilere
daha

fazla
önem

ve özen
göstermeleriişletmelerin müşteri eşitliği ilkesine uymaktadır. Sig. (2-tailed) ,040

N 24

Etik 5 Pearson Correlation ,511(*)

Etik
olmayan davranışlar

ve
uygulamalar, tüketiciler açısındanmemnuniyetsizliğe yol açarken, otelişletmeleri açısından da maliyetleri artırmaktadır. Sig. (2-tailed) ,011

N 24

Teknoloji 1 Pearson Correlation -,518(**)

Teknolojik gelişmeler, şehir otellerinde ilişkiselpazarlamanın uygulanabilirliğini desteklemektedir. Sig. (2-tailed) ,010

N 24

Teknoloji 4 Pearson Correlation ,445(*)

Şehir otelleri, müşterileri hakkında
veri tabanı

oluştururken, müşterilerininistek, ihtiyaç ve beklentilerini takip etmek durumundadır. Sig. (2-tailed) ,029

N 24

olarak anlamlı bir ilişki vardır.

H2: Kalite yaklaşımı ile şehir otellerinde ilişkisel pazarlamanın uygulanabilirliği arasında istatistiksel

Kalite

yaklaşımı

Kalite yaklaşımı Pearson Correlation 1

Sig. (2-tailed) .

N 24

Kalite 2 Pearson Correlation ,713(**)

Şehir oteliyle müşteri arasındaki süreklilik, anlamlılık ve verimlilikanlamında oluşmuş olan ilişkinin kalitesi müşteri memnuniyetinietkilemektedir. Sig. (2-tailed) ,000

N 24

Kalite 3 Pearson Correlation ,798(**)

İlişkisel pazarlama faaliyetleri sonucunda müşterilerle kurulacak olanilişkinin kalitesi rakip otel işletmelerine karşı avantaj sağlamaktadır. Sig. (2-tailed) ,000

N 24

Kalite 4 Pearson Correlation ,647(**)

Şehir otellerinin
sunduğu

hizmetlerin
kaliteli

olması,
müşterilerintekrar tercih etmelerini ve sadık müşteri olmalarını sağlamaktadır. Sig. (2-tailed) ,001

N 24

Kalite 5 Pearson Correlation ,414(*)

İlişkisel pazarlama faaliyetlerinin başarısı, otel işletmesinin pazarpayının artmasıyla değil, karlılığın ve sunulan ürün /hizmetlerinkalitesinin gelişmesiyle ifade edilmektedir. Sig. (2-tailed) ,044

N 24

Benzersizlik 2 Pearson Correlation ,523(**)

Şehir otellerinin, kişiye özel ürün ve hizmet üretmesi fayda-maliyetanalizi yapılarak gerçekleştirilmelidir. Sig. (2-tailed) ,009

N 24

Etik 2 Pearson Correlation ,549(**)

Şehir otellerinde, gizlilik ilkesinin uygulanması.müşteriyi olumlu yönde etkilemektedir. Sig. (2-tailed) ,005

N 24
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H3: İşletmede kişiselleştirme (benzersizlik) yaklaşımı ile şehir otellerinde ilişkisel pazarlamanın

uygulanabilirliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

Kişiselleştirm

e yaklaşımı

Kişiselleştirme yaklaşımı Pearson Correlation 1

Sig. (2-tailed) .

N 24

Pazarlama ve İlişkisel Pazarlama 2 Pearson Correlation ,535(**)

Şehir otellerinde pazarlama faaliyetlerindeişletmeye yön gösteren unsur tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarıdır. Sig. (2-tailed) ,007

N 24

Pazarlama ve İlişkisel Pazarlama 4 Pearson Correlation ,491(*)

Şehir otellerinde ilişkisel pazarlama,
sürekli

gelen
müşterilerinsağlanmasını ve müşterilerin satın alma miktar ve sıklığınıetkilemektedir. Sig.

(2-tailed) ,015

N 24

Pazarlama ve İlişkisel Pazarlama 5 Pearson Correlation ,521(**)

Şehir
otellerinde

ilişkisel pazarlama
faaliyetleri, müşterilerin

satınalma karar sürecini hızlandırmaktadır. Sig. (2-tailed) ,009

N 24

İlişki Kurma 3 Pearson Correlation ,541(**)

Müşteri ile sürekli ilişki içerisinde bulunmak ilezamanında ve değerli bilgiler toplanabilir. Sig. (2-tailed) ,006

N 24

İlişki Kurma 4 Pearson Correlation ,554(**)

Şehir otellerinin
uyguladığı sadakat/sık kullanıcı

programımüşterilerin işletmeye olan bağlılığını artırma üzerinde etkilidir. Sig. (2-tailed) ,005

N 24

İlişki Kurma 5 Pearson Correlation ,422(*)

Müşterilerle iletişim içinde
bulunarak

müşterilerin elde
tutulması,pazarda rekabet avantajı kazanmak açısından önemlidir.

Sig.
(2-tailed) ,040

N 24

Kalite 2 Pearson Correlation ,442(*)

Şehir oteliyle müşteri arasındaki süreklilik, anlamlılık ve verimlilik
anlamında oluşmuş olan ilişkinin kalitesi müşteri memnuniyetini Sig. (2-tailed) ,031

etkilemektedir.
N 24

Benzersizlik 1 Pearson Correlation ,420(*)

Şehir otellerinde kişiselleştirme
(benzersizlik)

yaklaşımı, ilişkisel
pazarlamanın uygulanabilirliğini desteklemektedir. Sig. (2-tailed) ,041

N 24

Benzersizlik 2 Pearson Correlation ,415(*)

Şehir otellerinin, kişiye özel ürün ve hizmet üretmesi fayda-maliyetanalizi yapılarak gerçekleştirilmelidir. Sig. (2-tailed) ,044

N 24

Benzersizlik 3 Pearson Correlation ,663(**)

Şehir otellerinin müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmekadına ve rakiplerine karşı avantaj elde etmelerini sağlayacak olan

müşteriye özel hizmetler sunulması, tekrar tercih edilmesinde etkiliolacaktır.

Sig. (2-tailed) ,000

N 24

Benzersizlik 4 Pearson Correlation ,664(**)

Şehir otellerinin sürekli müşterilerine kişiye
özel

indirim vetaksitlendirme yapması, müşteri memnuniyetini artırmaktadır. Sig. (2-tailed) ,000

N 24

Etik 2 Pearson Correlation ,471(*)

Şehir otellerinde, gizlilik ilkesinin uygulanmasımüşteriyi olumlu yönde etkilemektedir. Sig. (2-tailed) ,020

N 24

Etik 3 Pearson Correlation ,438(*)

Şehir otellerinde veri tabanı oluşturulurken müşterilerin özelhayatlarına müdahale etmekonusunda dikkatli olunmalıdır. Sig. (2-tailed) ,032

N 24

Teknoloji 1 Pearson Correlation -,596(**)

Teknolojik gelişmeler, şehir otellerinde ilişkiselpazarlamanın uygulanabilirliğini desteklemektedir. Sig. (2-tailed) ,002

N 24

Teknoloji 4 Pearson Correlation ,466(*)

Şehir otelleri, müşterileri hakkında veri tabanı oluştururken,müşterilerinin istek, ihtiyaç ve beklentilerini takip etmekdurumundadır. Sig. (2-tailed) ,022

N 24

Organizasyonel Değişim 2 Pearson Correlation ,558(**)

Şehir otellerinin müşterilerini; yakınları,
otelin

üyeleri
ya

da
ortaklarıgibi görmesi, işletme yönetsel faaliyet ve etkinliklerine paralellikgöstermektedir. Sig. (2-tailed) ,005

N 24

Organizasyonel Değişim 4 Pearson Correlation ,500(*)

Şehir otellerinde özellikle sürekli müşterilerin, istek ihtiyaç vebeklentileri ürün ve hizmetlerde olduğu kadar organizasyonelyapılanmanın değişiminde de etkili olmaktadır. Sig. (2-tailed) ,013

N 24
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H4: İşletmede etik yaklaşımı ile şehir otellerinde ilişkisel pazarlamanın uygulanabilirliği arasında

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

Etik yaklaşım

Etik yaklaşım Pearson Correlation 1

Sig. (2-tailed) .

N 24

Pazarlama ve İlişkisel Pazarlama 4 Pearson Correlation ,471(*)

Şehir
otellerinde

ilişkisel
pazarlama, sürekli gelen

müşterilerin
sağlanmasını ve müşterilerin satın alma miktar ve sıklığınıetkilemektedir. Sig. (2-tailed) ,020

N 24

İlişki Kurma 2 Pearson Correlation ,638(**)

Şehir otellerinde yeni müşteriler
kazanmak için

sürekli yatırımlaryapmak yerine, daha önceden bağlantı kurulan ve belirli bir güven

ortamı yaratılan müşterilerin yaptıkları harcamaları artırmak dahaaz maliyetli olacaktır.

Sig. (2-tailed) ,001

N 24

İlişki Kurma 4 Pearson Correlation ,409(*)

Şehir otellerinin
uyguladığı sadakat/

sık
kullanıcı programımüşterilerin işletmeye olan bağlılığını artırma üzerinde etkilidir. Sig. (2-tailed) ,047

N 24

Benzersizlik 4 Pearson Correlation ,721(**)

Şehir otellerinin sürekli
müşterilerine

kişiye
özel

indirim vetaksitlendirme yapması, müşteri memnuniyetini artırmaktadır.
Sig.

(2-tailed) ,000

N 24

Etik 3 Pearson Correlation ,658(**)

Şehir otellerinde veri
tabanı oluşturulurken

müşterilerin özel
hayatlarına müdahale etme konusunda dikkatli olunmalıdır. Sig. (2-tailed) ,000

N 24

Etik 5 Pearson Correlation ,697(**)

Etik
olmayan davranışlar

ve
uygulamalar,

tüketiciler açısındanmemnuniyetsizliğe yol açarken, otel işletmeleri açısından damaliyetleri artırmaktadır. Sig. (2-tailed) ,000

N 24

Teknoloji 1 Pearson Correlation -,524(**)

Teknolojik gelişmeler, şehir otellerinde ilişkiselpazarlamanın uygulanabilirliğini desteklemektedir. Sig. (2-tailed) ,009

N 24

Organizasyonel Değişim 2 Pearson Correlation ,643(**)

Şehir otellerinin müşterilerini; yakınları, otelin üyeleri ya da ortaklarıgibi görmesi, işletme yönetsel faaliyet ve etkinliklerine paralellikgöstermektedir. Sig. (2-tailed) ,001

N 24

H5: Teknolojik yaklaşım ile şehir otellerinde ilişkisel pazarlamanın uygulanabilirliği arasında istatistiksel

olarak anlamlı bir ilişki vardır.

Teknolojik

yaklaşım

Teknolojik yaklaşım Pearson Correlation 1

Sig. (2-tailed) .

N 24

Benzersizlik 4 Pearson Correlation -,631(**)

Şehir otellerinin sürekli müşterilerine kişiye özel indirim vetaksitlendirme yapması, müşteri memnuniyetini artırmaktadır. Sig. (2-tailed) ,001

N 24

Etik 3 Pearson Correlation -,443(*)

Şehir otellerinde veri tabanı oluşturulurken müşterilerin özelhayatlarına müdahale etme konusunda dikkatli olunmalıdır. Sig. (2-tailed) ,030

N 24

Teknoloji 1 Pearson Correlation ,678(**)

Teknolojik gelişmeler, şehir otellerinde ilişkiselpazarlamanın uygulanabilirliğini desteklemektedir. Sig. (2-tailed) ,000

N 24

Teknoloji 2 Pearson Correlation ,567(**)

Teknolojik gelişmeler, yeni müşterilerin bulunması, müşterilerledoğrudan iletişim kurulabilmesi, müşteri bilgilerinin toplanabilmesi

gibi avantajları nedeniyle ilişkisel pazarlama uygulamalarında dasıkça kullanılan önemli bir araçtır.

Sig. (2-tailed) ,004

N 24

Teknoloji 3 Pearson Correlation ,535(**)

Otel işletmesinin kendisine ait bir internet sitesinin olması, hizmetlerinve ürünlerin müşteriye pazarlanabilmesinde olumlu bir etki
yaratmaktadır. Sig. (2-tailed) ,007

N 24

Organizasyonel Değişim 2 Pearson Correlation -,585(**)

Şehir otelinin müşterilerini; yakınları,
otelin

üyeleri ya da ortakları
gibi görmesi, işletme yönetsel faaliyet ve etkinliklerine paralellikgöstermektedir. Sig. (2-tailed) ,003

N 24
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H6: İşletme organizasyonunda yeniden yapılanma yaklaşımı ile şehir otellerinde ilişkisel pazarlamanın

uygulanabilirliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

Yeniden

yapılanma

Yeniden yapılanma Pearson Correlation 1

Sig. (2-tailed) .

N 24

Pazarlama ve İlişkisel Pazarlama 4 Pearson Correlation ,464(*)

Şehir otellerinde ilişkisel pazarlama, sürekli gelen
müşterilerinsağlanmasını

ve müşterilerin satın alma
miktar

ve sıklığınıetkilemektedir. Sig. (2-tailed) ,022

N 24

Kalite 5 Pearson Correlation ,515(*)

İlişkisel pazarlama faaliyetlerinin
başarısı,

otel işletmesinin pazar
payının artmasıyla değil, karlılığın ve sunulan ürün /hizmetlerinkalitesinin gelişmesiyle ifade edilmektedir. Sig.

(2-tailed) ,010

N 24

Etik 4 Pearson Correlation ,617(**)

Şehir otellerinde sürekli müşterilere daha
fazla

önem ve özengöstermeleri işletmelerin müşteri eşitliği ilkesine uymaktadır. Sig.
(2-tailed) ,001

N 24

Teknoloji 1 Pearson Correlation -,418(*)

Teknolojik gelişmeler, şehir otellerinde ilişkiselpazarlamanın uygulanabilirliğini desteklemektedir. Sig. (2-tailed) ,042

N 24

Teknoloji 3 Pearson Correlation -,679(**)

Otel işletmesinin kendisine ait
bir

internet
sitesinin

olması, hizmetlerinve ürünlerin müşteriye pazarlanabilmesinde olumlu bir etki
yaratmaktadır. Sig. (2-tailed) ,000

N 24

Teknoloji 5 Pearson Correlation ,540(**)

Şehir otelleri, müşterileri
hakkında

sağlıklı ve etkili
bir

veri
tabanıoluştururken, pazar araştırması da yapmak durumundadır. Sig. (2-tailed) ,006

N 24

Organizasyonel Değişim 1 Pearson Correlation ,556(**)

Şehir otellerinin
organizasyonunda yeniden yapılanma yaklaşımıilişkisel pazarlamanın uygulanabilirliğini desteklemektedir. Sig. (2-tailed) ,005

N 24

Organizasyonel Değişim 2 Pearson Correlation ,602(**)

Şehir otelinin müşterilerini;
yakınları, otelin

üyeleri ya da ortakları
gibi görmesi, işletme yönetsel faaliyet ve etkinliklerine paralellikgöstermektedir. Sig.

(2-tailed) ,002

N 24

Organizasyonel Değişim 3 Pearson Correlation ,758(**)

Her müşteriye ayrı ürün / hizmet üretmek / sunmak, işletmeninhedeflerinden sapmasına yol açmaktadır. Sig. (2-tailed) ,000

N 24

Organizasyonel Değişim 4 Pearson Correlation ,524(**)

Şehir otellerinde özellikle sürekli müşterilerin, istek ihtiyaç vebeklentileri ürün ve hizmetlerde olduğu kadar organizasyonelyapılanmanın değişiminde de etkili olmaktadır. Sig. (2-tailed) ,009

N 24

Organizasyonel Değişim 5 Pearson Correlation ,771(**)

Şehir otellerinde uygulanabilecek olan ilişkisel pazarlama faaliyetlerisonucunda oluşturulacak olan yeni pazarlama etkinlikleri işletmede

organizasyonel yapılanmanın değişip gelişmesine nedenolabilmektedir.

Sig. (2-tailed) ,000

N 24

Bulgular ve Sonuç

Yapılan çalışma sonucunda;

Şehir otellerinde, TORQUE modelinin ilk adımı olarak kabul edilen ilişki kurma faaliyetleri ile şehir

otellerinde ilişkisel pazarlamanın uygulanabilirliğine etkisi incelendiğinde ise; şehir otellerinde ilişkisel

pazarlamanın, sürekli gelen müşterilerin sağlanması ve müşterilerin satın alma miktar ve sıklığını etkilemesi,

şehir otellerinde ilişkisel pazarlama faaliyetlerinin müşterilerin satın alma karar sürecini hızlandırması, şehir

otellerinde yeni müşteriler kazanmak için sürekli yatırımlar yapmak yerine, daha önceden bağlantı kurulan ve

belirli bir güven ortamı yaratılan müşterilerin yaptıkları harcamaları artırmasının daha az maliyetli olabilmesi

sonuçları ön plana çıkmıştır

Şehir otellerinde, TORQUE modelinin ikinci aşaması olan kalite yaklaşımı ile şehir otellerinde ilişkisel

pazarlamanın uygulanabilirliğinin ilişkisine bakıldığında; şehir otel işletmesiyle müşteri arasındaki

süreklilik, anlamlılık ve verimlilik anlamında oluşmuş olan ilişkinin kalitesinin müşteri memnuniyetini

etkilemekte olduğu ve ilişkisel pazarlama faaliyetleri sonucunda müşterilerle kurulacak olan ilişkinin

kalitesinin rakip otel işletmelerine karşı avantaj sağladığı saptanmıştır. Şehir otellerinin sunduğu hizmetlerin

kaliteli olması, müşterilerin tekrar tercih etmelerini ve sadık müşteri olmalarını sağlarken, ilişkisel pazarlama

faaliyetlerinin başarısı da, otel işletmesinin pazar payının artmasıyla değil, karlılığın ve sunulan ürün /

hizmetlerin kalitesinin gelişmesiyle ifade edilmektedir.
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TORQUE modelinin üçüncü aşaması olan, kişiselleştirme (benzersizlik) yaklaşımı ile şehir otellerinde

ilişkisel pazarlamanın uygulanabilirliğine etkisine bakıldığında ise; şehir otellerinde pazarlama

faaliyetlerinde işletmeye yön gösteren unsurun tüketicilerin istek ve ihtiyaçları olduğu, şehir otellerinde

ilişkisel pazarlama faaliyetlerinin, sürekli gelen müşterilerin sağlanmasında ve müşterilerin satın alma miktar

ve sıklığında etkili olduğu saptanmıştır.

Modelin bir diğer aşaması olan etik yaklaşımı ile şehir otellerinde ilişkisel pazarlamanın uygulanabilirliğine

etkisi incelendiğinde, şehir otellerinde ilişkisel pazarlamanın, sürekli gelen müşterilerin sağlanmasında ve

müşterilerin satın alma miktar ve sıklığının artmasında etkili olduğu ve otel işletmelerinde yeni müşteriler

kazanmak için sürekli yatırımlar yapmak yerine, daha önceden bağlantı kurulan ve belirli bir güven ortamı

yaratılan müşterilerin yaptıkları harcamaları artırmanın daha az maliyetli olabileceği sonuçları saptanmıştır.

Beşinci aşama olan teknolojik yaklaşım ile şehir otellerinde ilişkisel pazarlamanın uygulanabilirliğine

bakıldığında ise; şehir otellerinin sürekli müşterilerine kişiye özel indirim ve taksitlendirme yapması, müşteri

memnuniyetini artırırken, şehir otellerinde veri tabanı oluşturulurken müşterilerin özel hayatlarına müdahale

etme konusunda da dikkatli olunması gereği ortaya çıkmaktadır.

Son aşama olan işletme organizasyonunda yeniden yapılanma yaklaşımı ile şehir otellerinde ilişkisel

pazarlamanın uygulanabilirliği araştırıldığında ise; şehir otellerinde ilişkisel pazarlamanın, sürekli gelen

müşterilerin sağlanmasında ve müşterilerin satın alma miktar ve sıklığının artmasında etkili olduğu

saptanırken, ilişkisel pazarlama faaliyetlerinin başarısının, otel işletmesinin pazar payının artmasıyla değil,

karlılığın ve sunulan ürün / hizmetlerin kalitesinin gelişmesiyle paralellik gösterdiği de saptanmıştır.

Öneriler

Turizm sektöründe faaliyet gösteren otel işletmelerinin, sayılarının artması ve bu işletmelerin ait oldukları

pazar içerisinde varlıklarını devam ettirebilmeleri için; satış ve pazarlama çabaları içine girmeleri

gerekmektedir.

İşletmelerin, özellikle süreklilik, anlamlılık ve verimlilik düzeylerini arttırabilecek yeni bir takım faaliyetleri

araştırıp, otel işletmeciliğine entegre etmeleri ilişkisel pazarlama faaliyetleri açısından faydalı olabilecektir.

Otel işletmelerinde, müşterilerin özel hayatlarına gösterilen saygı ve bu doğrultuda işletme müşteri

politikasına uyarlanabilmiş olan gizlilik ilkesinin uygulanabilmesi ile müşteri memnuniyeti arasındaki

paralelliğin de göz ardı edilmemesi doğru bir yaklaşım olacaktır.

Özellikle uluslararası zincir otel işletmelerinin bir halkası statüsünde bulunan işletmelerin ilişkisel pazarlama

uygulamalarına daha fazla ağırlık vermeleri gerekliliği de kaçınılamayacak bir zorunluluktur.

Genel itibariyle; hangi sahiplik statüsünde olunursa olunsun; otel işletmelerinin ilişkisel pazarlama

faaliyetleri ile ilgili done, veri ve bilgileri elde etmede müşterileri ile sürekli iletişim ve ilişki içerisinde

olmaları gerekmektedir.

Otel işletmelerinin rakip işletmelerle mücadele edebilme, ürün ve hizmetlerini geliştirebilme ve eldeki

mevcut müşterilerinin memnuniyet düzeylerini arttırabilme gibi hedeflere ulaşabilmelerinde modeli

uygulamaları kaçınılmaz bir zorunluluktur.

İzmir şehir otellerinin, müşterileri ile iletişim ve ilişkilerini geliştirebildikleri sürece daha etkin ve verimli bir

ilişkisel pazarlama faaliyeti yürütebilmeleri; dolayısıyla da pazarlama politikalarını işletme politikaları

doğrultusunda yürütebilmeleri mümkün olabilecektir.

İzmir şehir otelleri sadık müşteri oluşturabilme, buna ilişkin programlar kullanabilme, müşteri satın alma

miktar ve sıklığını arttırabilme gibi temel hedeflere ilişkisel pazarlama yardımıyla ulaşmaya çalışırlarken,

organizasyonel anlamda yeniden yapılanma yaklaşımına da ağırlık vermeleri gerekmektedir.

Müşterilerle sürekli iletişim halinde bulunulması suretiyle müşterilerin elde tutulması, rekabette avantaj

sağlanabilmesi için ilişkisel pazarlamanın hakkıyla uygulanabilmesi durumu sektördeki diğer otel

işletmelerinde olduğu gibi İzmir şehir otellerinde de önem kazanmaktadır.

Yatak kapasitesinin fazla olması neticesinde artması beklenen müşteri taleplerine yanıt verebilmek adına;

teknolojik gelişmelerin otel işletmecilik anlayışına entegre edilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.
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Şehir otellerinde personel sayısının fazla olmasından ziyade; eğitimli ve kalifiye personel bulundurulması ile

pazarlama ile ilgilenen departmanda yeterli sayı ve kalifiyede personel bulundurulması daha önemli kabul

edilmektedir. İzmir şehir otellerinde söz konusu istihdam açısından eksiklikler bulunduğu ve buna ilişkin

tedbirler geliştirilmesi gerekliliği de ortaya çıkan bir durumdur.

Şehir otellerinde rekabet ortamının yoğun halde bulunması ve ilişkisel pazarlamanın bu aşamada daha da

fazla önem kazanıyor olması nedeniyle; işletmelerin personellerine bu konuda eğitim vermelerinin

gerekliliğini de ortaya çıkarmaktadır.

Otel işletmelerinde müşterilerden elde edilen geri bildirimler sonucunda öncelikle yeni ürün ve hizmet

geliştirebilmek mümkün olabilecektir. Bu yüzden veri tabanı oluşturulurken çok dikkatli davranılması

gerekmektedir.

Teknolojik gelişmelerin işletmecilik anlayışına entegrasyonu ile birlikte ilişkisel pazarlama daha etkin ve

verimli uygulanabilecektir. İzmir’deki şehir otellerinde; çalışan personele verilen ilişkisel pazarlama eğitimi

konusunda daha fazla duyarlı olunması ve bu doğrultuda profesyonel yardımlar alınması, işletmelerin

müşterileriyle ilişkilerini daha olumlu bir çizgiye çekebilecektir.

İzmir’deki şehir otellerinin; sürekli gelen müşterilerini sadık müşteriye çevirmeye yönelik uygulamalara ve

sadakat programlarına daha fazla ağırlık vermeleri de kaçınılmaz bir zorunluluktur.

TORQUE modelinin süreç bazında ilk aşamasını oluşturan ilişki kurma faaliyetleri ile müşterilerin satın alma

karar süreçleri hızlandırılmış olmakta ve yeni müşteriler için yatırım yapmak yerine sadık müşterilerin

harcamalarının arttırılması sağlanabilmektedir. İlişki kurma faaliyetlerinin etkinliği sayesinde şehir otel

işletmelerinde müşteriler hakkında değerli bilgiler toplanabilecek ve uygulanabilecek sadakat ve/veya sık

kullanıcı programları vasıtasıyla ilişkisel pazarlama daha etkin uygulanabilecektir. Rekabet ortamının

zorunluluk haline getirdiği şehir otellerinde rekabet avantajı yaratabilme ihtiyacı da bu aşamada

gerçekleştirilebilecektir.

İlişkisel pazarlamanın otel işletmelerinde uygulanması esnasında ulaşılması beklenen hedeflerden birisi; otel

işletmelerinin üretmiş oldukları hizmette benzersizlik özelliği kazandırılmasıdır. Söz konusu benzersizlik ya

da diğer bir deyişle kişiselleştirme bir taraftan ilişkisel pazarlamanın uygulanabilirliğini desteklerken, diğer

tarafta ekstra bir rekabet avantajı kazandıracak, müşteriye özel hizmetler sunulması sağlayacak, müşterilerin

tekrar tercih etmeleri sağlanacak ve son olarak müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve

hizmetler geliştirmek de mümkün olabilecektir.

Şehir otel işletmelerinde oldukça önem kazanan gizlilik ilkesi uygulanması da müşterileri olumlu yönde

etkileyebilecek ve otel işletmelerinin oluşturmuş oldukları veri tabanlarını iş ahlakı ve etiksel yaklaşım

doğrultusunda kullanılmasını sağlayacaktır.

Otel işletmelerinde sunulan hizmetin kaliteli olması ve müşterilerle ilişkinin kaliteli olması; TORQUE

modelinin kalite aşamasının uygulanabilirliğine temel teşkil edecek olan uygulamalar olarak öncelik

kazanmaktadır. İlişki kalitesinin geliştirilmesinde otel işletmelerinde gizlilik ilkesinin bu aşamada da önemli

olduğunu belirtmekte fayda bulunmaktadır. İzmir’deki şehir otellerinde yapılacak fizibilite çalışmaları ve bu

doğrultuda uygulanacak olan fayda-maliyet analizler neticesinde müşteriye özel ürün veya hizmet

geliştirilmesi de kalite yaklaşımının uygulanabilirliğini destekleyebilecektir.

TORQUE modelinin üçüncü aşamasına rast gelen benzersizlik yaklaşımı; şehir otellerinin öncelikle

müşterilerinin satın alma karar süreçlerini otel lehinde etkilemede etkili olacaktır. Müşteri ile sürekli iletişim

halinde bulunabiliyor olunacak ve elde edilen bilgilerle sadakat ve sık kullanıcı programları gibi

uygulamalarda bulunuluyor olunacaktır. Bu durum da rakiplere karşı avantaj elde edilebilmesini sağlayacak

olan benzersizlik yaklaşımının uygulanabilmesi ile paralellik gösteren bir gelişim olacaktır.

Benzersizlik yaklaşımı oluşturabilmek adına; müşterilerin işletmenin yakınları, üyeleri ya da ortakları gibi

görülmesi, ilişkisel pazarlamanın otel işletmesinin işletme yönetsel etkinlik ve faaliyetlerine paralellik

göstermesi sağlanabilecektir.

İzmir şehir otellerinin benzersizlik yaklaşımının uygulanabilmesi hizmet ya da mal üretiminde benzersizlik

oluşturulmasından ibaret değildir. Bunun yanında gerekli görülmesi halinde otel işletmelerinin
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organizasyonel yapılarının değiştirilmesi de benzersizlik yaklaşımının otel işletmelerinde uygulanabilmesini

destekleyecektir.

Etiksel yaklaşım dahilinde sürekli gelen müşterilerin sayılarının arttırılması, satın alma miktar ve sıklıklarının

geliştirilmesi ve belli bir güven ortamı yaratılarak müşterilerin ortalama harcama miktarlarının

arttırılabilmesi mümkün olabilecektir.

Tercih edilecek sadakat ve/veya sık kullanıcı programlarının da belli bir etiksel yaklaşım doğrultusunda

uygulanması da TORQUE modelinin etik yaklaşımı dahilinde yapılabilecek çalışmalardan birisi

olabilecektir. Müşterilerde kişiye özel indirim ve taksitlendirme yapılırken etiksel kuram ve uygulamaların

bu doğrultuda unutulmaması da modeli uygulayan şehir otellerinden beklenecek bir yaklaşım olacaktır.

İzmir şehir otellerine gelen sürekli müşterilerin üyelik sistemine dahil edilmeleri ve üyelik durumlarına göre

işletme kredi kartları (Platin Card, Gold Card, Silver Card uygulaması gibi) verilmesi doğru bir yaklaşım

olabilecektir. Bunun yanında; teknolojik yaklaşım doğrultusunda müşterilere ilişkin veri tabanlarının bu

amaçla hazırlanmış paket programların otel yönetim sistemlerine entegrasyonu ile kullanılması da mümkün

olabilecektir. Tüm bu teknolojik gelişmelerin kullanılabilirliği; sanal ortamdaki mevcut teknolojik imkanlara

(web sayfası hazırlanması ve CRS’lere (Merkezi Rezervasyon Sistemleri) dahil olunması gibi) paralel bir

yapılanmayla gidilmesiyle daha da mümkün olabilecektir.

Her müşteriye ayrı mal ve/veya hizmet üretilmesi yerine özellikle sürekli müşterilerin istek ve beklentilerine

uygun mal ve/veya hizmet üretmeye yönelik organizasyonel yapılanmaya gitmek daha doğru bir yaklaşım

olacaktır. Son olarak; otel işletmelerinde halen kullanılan ve sürekli bir değişim halinde geliştirilen pazarlama

tekniklerinin yapılacak organizasyonel değişim neticesinde İzmir’deki otel işletmelerine de entegre edilmesi

mümkün olabilecektir.

Çalışma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda; İzmir ilindeki şehir otellerinde ilişkisel pazarlamanın

uygulanabilirliği ve bir ilişkisel pazarlama stratejisi olan TORQUE modelinin kullanılabilirliği saptanmaya

çalışılmıştır. Çalışmanın bundan sonra yapılacak olan; diğer otel işletmesi türlerine veya seyahat

işletmelerinde söz konusu modelin uygulanabilirliğine ilişkin çalışmalara temel teşkil etmesi

hedeflenmektedir.
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Özet

Turizm endüstrisi kapsamında temel faaliyetleri satış ve ulaştırma hizmetleri olan seyahat acentalarının

verdiği hizmetler turizm endüstrisinin gelişimine paralel olarak çok farklı boyutlara ulaşmış ve çeşitlenmiştir.

Bu kapsamda, seyahat acentaları müşteri gereksinimlerini dikkate alarak, biletleme, satış, ulaştırma

hizmetleri gibi temel hizmetlerin yanı sıra birçok farklı hizmeti paket haline getirip yeni ve kapsamlı turistik

ürünler oluşturmaktadırlar. Bu faaliyetler ise, sadece seyahat acentalarının kendi imkanları ile

oluşturabilecekleri hizmetler olmayıp diğer hizmet sağlayıcılarla işbirliğini gerektirmektedir. Çalışmada

seyahat acentalarının verdikleri hizmetler temel alınarak son yıllarda dikkatleri üzerine çeken ve çağdaş

yönetim yaklaşımlarından biri olan Dış Kaynak Kullanımı (DKK) faaliyetlerinin hangi hizmetlerde

gerçekleştirildiği, DKK faaliyetleri sonucunda çalışanların uygulamalar hakkındaki düşüncelerinin

belirlenmesi, uygulamada yaşanan avantaj ve dezavantajların saptanması, dış kaynak kullanımının hangi

amaçlarla uygulandığı ve hizmet kalitesi üzerine ne gibi etkilerinin olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.

Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış ve sonucunda seyahat acentalarının dış kaynak

kullanımı faaliyetlerinin farklı faaliyetler kapsamında sıklıkla kullanıldığı görülmüştür. Diğer yandan

görüşme yapılan seyahat acentalarının dış kaynak kullanımını hizmet çeşitliliği nedeniyle zorunlu olarak

yaptıkları ve genel olarak maliyetleri düşürme konusuna odaklandıkları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Seyahat Acentaları, Outsourcing, Dış Kaynak Kullanımı.

Giriş

Günümüzde turizm faaliyetlerinin gelişmesi, turizmin ülke ekonomilerine olan katkısının büyük olması,

turistik ürünlerin çeşitlenmesi ve ulusal ve uluslararası alanda rekabet şartlarının ağırlaşması diğer

işletmelerde olduğu gibi turizm işletmeleri için de kıt olan kaynakların en verimli şekilde kullanımını

gerektirmektedir. Özellikle yaz sezonu için çalışan turizm işletmeleri için alternatif bir yönetim yaklaşımı

olarak görülen dış kaynak kullanımı (DKK) sermaye yetersizliği, maliyetlerin azaltılması, çok boyutlu özellik

gösteren hizmetler bütününün uzman işletmelere devredilerek temel işlere odaklanılması, verimliliğin

arttırılması, esneklik sağlanması, emek yoğun özelliği nedeni ile personel maliyetlerinin azaltılması ve

sorumluluklarının devredilmesi gibi amaçlarla son yıllarda sıkça başvurulan bir yönetim yaklaşımı haline

gelmiştir.

Turizm ve otelcilik alanında dış kaynak kullanımının artması ve buna paralel olarak değişik görüşlerle

değerlendirilmesi seyahat acentaları açısından ne tür etkilere sahip olduğu sorusunu gündeme getirmektedir.

Bu kapsamda çalışmanın konusunu seyahat acentalarında dış kaynak kullanımı oluşturmaktadır.
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Dış Kaynak Kullanımı Kavramı ve Turizm Endüstrisinde Uygulamalar

Dış Kaynak Kullanımı (DKK), alan yazın incelendiğinde, en yalın şekli ile “Bir işletmenin yapması gereken

tüm faaliyetleri işletme bünyesinde gerçekleştirmeyip, bu faaliyetlerden bazılarını bu konularda uzmanlaşmış

olan başka işletmelere vermesi ya da işletmenin her işi kendisinin yapması yerine asıl faaliyet alanı dışında

gördüğü işleri diğer işletmelere yaptırması” olarak tanımlanmaktadır(Budak ve Budak, 2004; 196).

İşletmelerin yoğun rekabet ortamında birçok faaliyete yönelmesi işletmenin sınırlı kaynaklarının, geliri

maksimum seviyesine çıkarabilecek faaliyetler yerine, daha az kazanç sağlanabilecek ya da kazanç

sağlanamayacak faaliyet alanlarına kanalize etmesine yol açabilmektedir. Bu bağlamda işletmenin

performansını en üst seviyelere çıkarabilmesi için faaliyetleri arasında en verimli olanını seçmesi akıllıca

olmaktadır. Böylelikle işletmelerin hem zaman açısından, hem diğer kaynaklar açısından, yeteneklerini

gerçekten iyi yaptıkları iş süreçlerine yönlendirmeleri işletmeler için bir kazanç kaynağı olabilmektedir.

DKK anlayışının temelinde “İyi yaptığın işleri bünyende tut, geri kalan faaliyetleri tedarik et” felsefesi

yatmaktadır(Solak,2002;65).

Dış kaynak kullanımı bir organizasyonun belirli bir sürecinin sahipliğini bir tedarikçiye aktardığı durumda

ortaya çıkar. Burada önemli nokta kontrolün de devrediliyor olmasıdır. Bu tanım dış kaynak kullanımını

kontrolün işletmede kaldığı, yani tedarikçiye neyi nasıl yapması gerektiğini söylediği geleneksel işletme

tedarikçi ilişkisinden farklılaştırmaktadır. Dış kaynak kullanımında, işletme tedarikçiye işleri nasıl yapması

gerektiğini değil, hangi iş sonuçlarına ulaşmak istediğini söyler ve bu sonuçlara nasıl ulaşılacağını

tedarikçiye bırakır(Kesgin,2005;6).

Dış
kaynak kullanımı işletme ve organizasyon yapılarındaki değişimlere bağlı olarak gelişen bir kavramdır.

İşletmelerde, iç ve dış koşulların değişimi ve rekabet baskısı, müşteri talepleri, küreselleşme, kalite, bilgi

çağı, rekabet vb. değişimlerin etkisi organizasyonlarda köklü değişimlere neden olmuştur.

 Büyük ve çeşitli üretim merkezlerinden küçük fabrikalara,

 Dikey entegrasyondan tedarikçi firmalarla çalışmaya,

 Büyüklük ekonomisinden esneklik sağlayan küçük yapılara,

 Yüksek ve sivri hiyerarşik organizasyonlardan basık ve yalın organizasyonlara,

 Bürokratik kişilikten girişimciliğe,

 Pazar payını arttırmaktan yeni pazarlar aramaya,

 Toplu pazarlamalardan niş pazarlamaya,

 Kantiteden kaliteye doğru gerçekleşen tüm bu değişimler organizasyon yapılarına ve yönetim

anlayışlarına yansımış ve yeniden yapılanma, dış kaynak kullanımı gibi modern yönetim tekniklerinin

doğmasına neden olmuştur (Ünalır, 2007, 7).

Çağdaş yönetim yaklaşımlarından biri olan Dış Kaynak Kullanımının (DKK) özellikle son yıllarda birçok

endüstri kolunda ve sektörde kullanıldığı görülmektedir. DKK geçmişine bakıldığında aslında uygulama

olarak insanlık tarihi kadar eski olduğu söylenebilir. Roma döneminde vergi tahsilatının yönetim dışına

verilmesi, 18. Yüzyılda Ateşli silah üretiminde dış işletmelerden yararlanılması, 19. Yüzyılda sokak

lambalarının ve yolların bakımı, tutukluların taşınması, posta hizmetleri, demiryolu yapımı ve yönetimi gibi

faaliyetlerin özel işletmelere verilmesi DKK örnekleri içerisinde yer almaktadır(Kakabadse ve Kakabadse,

2002; 189, Edick, 2003; 11).

Her ne kadar DKK ile ilgili akademik çalışmalar 1970’li yıllarda yapılmaya başlansa da iş çevrelerinde

istenilen değeri bulamamıştır (Özdoğan, 2006; 8) ve 1989 yılına kadar DKK bir işletme stratejisi olarak

görülmemiştir(Handfield, 2006). Çağdaş anlamda DKK’nın dönüm noktası olarak Eastman Kodak firmasının

1989 yılında tüm bilgi yönetim faaliyetlerini IBM, Businessland ve Digital Equipment firmalarına vermesi

ile başladığı kabul edilmektedir(Özdoğan, 2006; 9). Günümüzde rekabetin küresel boyuta taşınması, rekabet

şartlarının ağırlaşması ve mal ve hizmetlerin üretiminin karmaşıklaşması işletmeler için DKK

faaliyetlerinden yararlanmayı zorunlu kılmaktadır.

İşletmelerin DKK’nı tercih etmelerinin nedenleri arasında temel faaliyet alanına odaklanma sağlaması, tüm

süreçlerde en iyi teknoloji imkânlarının en düşük fiyatlarla kullanımının sağlanması ve riskin azaltılması,

uzman işgücü kullanımına imkân sağlaması, verimliliğin arttırılması, kalitenin arttırılması ile rekabet avantajı

sağlanması, vergi avantajı ve esneklik sağlanması, güvenilirliği ve işletme imajının geliştirilmesi, çalışanlara
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güçlü bir kariyer planı sağlanması, sermaye yetersizliğine çözüm olması ve
risk

yönetimine katkı

sağlanması(Çevik, 2006;64, Özdoğan, 2006; 25, Şahin, 2005; 70, Scribd.com, Goel, 2007) yer almaktadır.

DKK her ne kadar uygulanan işletmelere belirtilen avantajları sağlasa da DKK’nın yanlış ve yetersiz

uygulanması sonucunda bir takım olumsuzluklara da neden olabilmektedir. Bu kapsamda, DKK

uygulamalarında oluşabilecek olumsuzluklar içinde; gizli bilgilerin rakip işletmelerin eline geçmesi,

işletmelerin yeteneklerini yitirmesi, kritik fonksiyonların yitirilmesi, örgütlerarası çatışma olasılığı, niteliksiz

DKK işletmesi seçimi, maliyetlerin artması, kalitenin düşmesi, esnekliğin yitirilmesi, ürün geliştirmede

sorunlar, müşteriler ve çalışanlar üzerinde olumsuz etkiler yer almaktadır(Türksoy, 2005;16, Özdoğan,

2006;24, Çevik, 2006; 73, Aksu ve Ehtiyar, 2007; 287).

Turizm endüstrisinde DKK ilk olarak 1980’li yılların ortalarında Fransa’da otel bünyesindeki bazı

departmanlarının konusunda uzmanlaşmış olan firmalara devredilmesiyle başladığı görülmektedir.

Ülkemizde ise turizm işletmeleri içerisinde ilk DKK faaliyeti, 1997 yılında Seferihisar / Atlantis Tatil

Köyü’nde konaklama hizmetlerinin işletme dışından yürütülmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir(Türksoy ve

Türksoy;2007;85).

Turizm endüstrisinde verilen hizmetlerin türü ve çeşitliliği turizm işletmelerinin birçok sektör ve alt

sektörlerle birlikte çalışması ve bu sektörlerden girdiler almasını gerektirmektedir. Bunun dışında turizm

endüstrisinin mevsimsellik özelliği, talepteki sezonluk değişimlerin olumsuz etkilerini azaltma, basit ve

esnek bir turizm işletmesi yapısına sahip olma gibi nedenlerle turizm endüstrisinde oldukça tercih edilen bir

yaklaşım haline gelmiştir(Aksu ve Ehtiyar, 2007;288). Bu kapsamda, özellikle son yıllarda turizm

endüstrisinde DKK faaliyetleri artış göstermiştir. Turizm endüstrisinde yer alan işletmelere bakıldığında ve

ilgili alan yazın incelendiğinde DKK’nın özellikle konaklama işletmelerinde yoğunlaştığı görülmektedir.

Konaklama işletmeleri ile zincir restoran işletmelerinin stratejik ortaklıklarının yanı sıra, birçok akademik

yazına da konu olan bu faaliyetler genel olarak çamaşırhane, yiyecek içecek, catering, bilgi işlem, teknik

hizmetler, güvenlik hizmetleri, insan kaynakları (yarı zamanlı görevliler vb.), taşımacılık, havuz bakımı,

peyzaj, otel içi satış mekanları, su sporları, fotoğraf ve kuaför hizmetleri, animasyon, satış pazarlama, fitness

SPA hizmetleri, muhasebe hizmetleri gibi faaliyetlerde yoğunluk gösterdiği, işletmelerin konaklama

hizmetlerini temel faaliyet olarak gördükleri ve bu faaliyetlere odaklanıp özellikle maliyetleri düşürmek ve

verimliliği arttırarak rekabet avantajı elde etmeyi amaçladıkları görülmektedir(Hacıoğlu vd., 2008; 191,

Lamminmaki, 2008; 163, Özdoğan, 2006; 126, Espino-Rodriguez ve Padron-Robania, 2005; 715, Lam ve

Han, 2005). Seyahat acentalarında DKK’ya ilişkin faaliyetler olarak küresel dağıtım kanallarının kullanımı

ve acenta otomasyon sistemleri ile ilgili bilgi teknolojileri konusunda DKK’dan yararlandıkları

görülmektedir(Aksu ve Ehtiyar, 2007; 288). Ancak alanyazın kapsamında bu faaliyetler dışında seyahat

acentalarının DKK’ya konu olan ya da olabilecek faaliyetlere ilişkin bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, alanyazında çok az bilgi bulunan seyahat acentalarının DKK uygulamalarının

incelenmesi, acenta yönetici ve çalışanlarının uygulama hakkında düşüncelerinin değerlendirilmesi,

uygulamanın acentalara sağladığı avantajların ve sakıncalarının incelenmesi, acentaların DKK ile ilgili

memnuniyet durumunun saptanmasıdır. Seyahat acentaları açısından olumlu sonuçlar doğurabileceği

düşünülen uygulamanın, uygulanıyor ise hangi alanlarda kullanıldığının belirlenerek, DKK’nın seyahat

acentalarının verdiği hizmet kalitesi ve karlılıkları üzerinde ne gibi etkileri olduğu tespit edilmeye

çalışılmıştır.

Araştırmanın Kapsamı

Araştırma Türkiye’deki önemli destinasyonlardan biri olan Muğla ilinde faaliyet gösteren A grubu seyahat

acentalarında gerçekleştirilmiştir. Uygulama bölgesi olarak Muğla iline bağlı Fethiye turizm bölgesi tercih

edilmiştir. TÜRSAB verilerine göre; Fethiye turizm bölgesinde 142 A grubu seyahat acentası

bulunmaktadır(www.tursab.org). Araştırmanın Kasım ayında yapılması nedeniyle faaliyetlerine devam eden

acentalar dikkate alınmış ve 19 acentaya ulaşılabilmiştir.

Araştırmanın Yöntemi

Seyahat acentalarında DKK konulu çalışmada, alanyazın taranarak genel bilgiler verilmiş ve çalışmanın

araştırma kısmında, verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme (mülakat) yöntemi kullanılmıştır.
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Acenta yetkilileriyle yüz yüze görüşülmüş, gerekli görüldüğü takdirde görüşme için hazırlanmış sorularla

ilgili açıklamalar yapılmıştır.

Araştırma Bulguları ve Değerlendirme

Görüşmeye katılan yetkililere ilişkin demografik bilgiler ve seyahat acentalarının DKK uygulamaları ile ilgili

edinilen bilgiler yüzde ölçümü yapılarak tablolar halinde sunulmuştur.

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Acenta Yetkililerinin Demografik Özellikleri

Cinsiyet Dağılımı Sıklık Yüzde %

Bay 17 89,47

Bayan 2 10,53

Toplam 19 100,0

Yaş Dağılımı Sıklık Yüzde %

25 ve altı 3 15,79

26 – 30 7 36,84

31 – 35 5 26,31

36 – 40 3 15,79

Geçerli Toplam 18 94,73

Cevapsız 1 5,27

Toplam 19 100,0

Eğitim Durumu Sıklık Yüzde %

Lise 3 15,79

Ön Lisans 4 21,05

Lisans 12 63,16Toplam 19 100,0

Eğitim
Alanı Sıklık Yüzde %

Turizmle İlgili 13 68,42

Diğer 6 31,58

Toplam 19 100,0

Acentadaki Görevleri Sıklık Yüzde %

Acenta Sahibi 2 10,53

Müdür 8 42,11Operasyon Görevlisi 5 26,31

Satış Sorumlusu 4 21,05

Toplam 19 100,0

Tablo 1’de de görüldüğü üzere; görüşmeye katılan acenta temsilcilerinin cinsiyetlerine göre dağılımı

incelendiğinde, erkek temsilcilerin 17 kişi ve %89,47 ile ilk sırayı aldığı ve kadın temsilcilerin 2 kişi ve

toplam sayının %10,53’ünü oluşturduğu belirlenmiştir. Görüşmeye katılan acenta yetkililerin yaş grupları

incelendiğinde genel olarak 25 – 40 yaş arasında yer aldıkları görülmektedir.

Görüşmeye katılan acenta temsilcilerinin eğitim durumları incelendiğinde, lisans eğitimi alan 12 kişi %63,16ile ilk sırayı alırken, ön lisans eğitimi alan 4 kişi %21,05’i, lise eğitimi alan 3 kişi ise katılımcıların

%15,79’unu oluşturmaktadır. Acenta temsilcilerinin aldıkları eğitimin türü incelendiğinde ise, 13 kişi ile

%68,42’sinin turizm eğitimi aldığı, geriye kalan 6 kişinin %31,58 ile turizm dışında farklı eğitimler aldıkları

görülmüştür.

Katılımcı acenta temsilcilerinin görevlerine göre dağılımında, 8 kişinin %42,11 ile müdür, 5 kişinin %26,31

ile operasyon sorumlusu, 4 kişinin %21,05 ile satış sorumlusu olarak görev yaptığı, geriye kalan 2 kişinin ise

%10,53 ile işletme sahibi olduğu görülmektedir.

Tablo 2’de görüşmeye katılan seyahat acentalarına ait özelliklere yer verilmiştir. Bu bilgilere göre;

görüşmeye katılan seyahat acentalarının hizmet yılına göre dağılımında, 5 ve 10 yıl arasında faaliyette olan

acenta sayısı 7 ile toplam dağılımın %36,84’ünü oluştururken, 6 seyahat acentası %31,58 ile 11 ile 15 yıl

arasında, 3 seyahat acentası %15,79 ile 4 yıl ve daha az, 2 acenta %10,53 ile 16 ve 20 yıl ve 1 acentanın

%5,26 ile 21 yıldan fazla süredir hizmet gösterdiği saptanmıştır.
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Acentada çalışan kişi sayısı incelendiğinde; 3 ve 10 arasında çalışan sayısı olan 7 acenta %36,84 ile ilk sırayı

alırken, %26,32 ile 5 acenta 16 ve 25 arasında, 4 acentanın %21,05 ile 11 ve 15 arasında ve 3 acentanın ise

%15,79 oranla 30 ve üzeri kişiyi çalıştırdığını göstermektedir.

Acentanın faaliyet alanına göre dağılımında ise; 15 acentanın %78,95 ile ingoing, 4 acentanın %21,05 ile

incoming olduğunu göstermektedir. Ingoing acentaların verdikleri hizmetlere bakıldığında kara turları, sportif

faaliyet organizasyonu, safari turları ve araç kiralama hizmetleri verdikleri görülmüştür. Bunun yanında

acentalar kendilerinin vermedikleri tur vb. hizmetler için belirli bir komisyon karşılığı diğer acentaların

turlarını da sattıkları ve karşılıklı olarak birbirlerine tur müşterisi verdikleri belirtilmiştir.

Acentanın sahiplik durumuna bakıldığında; 17 acenta %89,47 ile ofislerinin kendilerine ait olmadığı kira

ödedikleri, 2 acentanın ise %10,53 ile kendi ofislerinde faaliyet gösterdikleri saptanmıştır.

Tablo 2: Araştırmaya Katılan Seyahat Acentalarına İlişkin Özellikler

Acentanın Faaliyet Yılı Sıklık Yüzde %

4 yıl ve daha az 3 15,79

5 – 10 yıl 7 36,84

11 – 15 yıl 6 31,58

16 – 20 yıl 2 10,53

21 yıl ve üstü 1 5,26

Toplam 19 100,0

Acentada Çalışan Kişi Sayısı Sıklık Yüzde %

3 – 10 7 36,84

11 – 15 4 21,05

16 – 25 5 26,32

30 ve üstü 3 15,79

Toplam 19 100,0

Faaliyet Alanı Sıklık Yüzde %

Incoming 4 21,05

Ingoing 15 78,95

Toplam 19 100,0

Acentanın Sahiplik Durumu Sıklık Yüzde %

Kira 17 89,47

Kendine Ait 2 10,53

Toplam 19 100,0

Katılımcı seyahat acentalarının faaliyetlerinde DKK’yı kullanıp kullanmadıklarını tespit etmek için sorulan

soru sonucunda, tablo 3’ de görüldüğü üzere, 18 seyahat acentasının (%94,74) faaliyetlerinde DKK’dan

yararlandığı, 1 seyahat acentasının ise, (%5,26) faaliyetlerinde DKK’dan yararlanmadığı belirlenmiştir.

Tablo 3: Acentaların DKK’dan Yararlanma Durumu

DKK
N %

Evet 18 94,74

Hayır 1 5,26

Toplam 19 100,0

DKK’dan yararlanmayan acenta, elindeki imkânları doğrultusunda DKK’ya ihtiyacı olmadığını, büyümek

istemediği için de DKK’dan yararlanmadığını belirtmiştir.
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Tablo 4: Acentaların DKK’dan Yararlandığı Faaliyet Alanları

Faaliyet Alanları Sıklık Yüzde %Taşımacılık Hizmetleri 14 73,68

Yiyecek-İçecek Hizmetleri 11 57,89

Kendi Yapmadığı Turlar 6 31,58

Otel \ Konaklama Hizmetleri 6 31,58

Rehberlik Hizmetleri 4 21,05

Fotoğrafçılık Hizmetleri 2 10,52

Şoför Hizmetleri 1 5,26

Eğlence Hizmetleri 1 5,26

Araç Kiralama Hizmetleri 1 5,26

Tekne Kiralama Hizmetleri 1 5,26

Görüşmeye katılan acentaların DKK’ya konu olan faaliyetlerine bakıldığında, taşımacılık hizmetleri %73,68

(14) ile ilk sırada yer alırken, yiyecek içecek hizmetleri %57,89 (11) ile ikinci sırada, kendilerinin

düzenlemedikleri turlar ve konaklama hizmetleri %31,58 (6) ile üçüncü sırada yer alırken, rehberlik

hizmetleri %21,05 (4) ile dördüncü, fotoğrafçılık hizmetleri %10,52 (2) ile beşinci ve şoförlük hizmetleri,

eğlence, araç ve tekne kiralama gibi hizmetler %5,26 ile (1) altıncı sırada yer almaktadır.

Seyahat acentaları transfer ve kara turu düzenledikleri zaman kendi ulaşım araçları olmadığı için taşımacılık

faaliyetlerini diğer ilgili işletmelerden karşılamaktadırlar. Diğer bir önemli faaliyet olan yiyecek içecek

hizmetleri için, tur güzergahlarındaki anlaşmalı restoran işletmelerinden yararlandıkları belirtilmiştir.

Acentalar bulunduğu bölgede her tur faaliyetini düzenleme imkânları olmadığından birbirlerine tur vererek

işbirliği içine girdikleri ve birbirleri için tur satışı yaptıkları saptanmıştır.

Görüşmeye katılan seyahat acentalarının DKK’dan yaralanma sürecinde hizmet aldıkları işletmelerle

herhangi bir sözleşme yapıp yapmadıkları ile ilgili soruya 12 acenta % 66,67’ile sözleşme yaptıklarını

belirtirken, 6 acenta % 33,33 ile DKK için herhangi bir sözleşme yapmadıklarını belirtmişlerdir.

Tablo 5: Seyahat Acentalarını DKK Uygulamaya Yönelten Nedenler

Amaçlar Sıklık Yüzde %

Maliyet Tasarrufu 13 72,2

İşletmenin Söz Konusu Faaliyet\ler Konusunda Yetersiz Olması 7 38,8

Rekabet Gücünü Geliştirme 6 33,3

Kaliteyi Arttırma 5 27,7

Verimliliği Arttırma 5 27,7

Sabit Maliyetleri Değişken Hale Getirmek 5 27,7

Riskleri Paylaşma 4 22,2

Faaliyet Esnekliği Sağlama 4 22,2

Ana Faaliyet Konularına Odaklanma 3 16,6

Bilgi ve Becerileri Arttırma 2 11,1

Kaynakları Verimli Kullanma 2 11,1

Teknolojiyi İzleme 1 5,5

İşletmeye Değer Kazandırma 1 5,5

Faaliyetlerinde DKK’dan yararlanan seyahat acentalarının DKK’ya yönelme nedenleri incelendiğinde,

görüşmeye katılan acenta temsilcilerine göre, maliyet tasarrufu sağlama %72,2 (13) ile ilk sırada yer alırken,

takibinde %38,8 (7) ile işletmenin söz konusu faaliyet ya da faaliyetlerde yetersiz olması, %33,3 (6) rekabet

gücünü geliştirme, %27,7 (5) ile mevcut kaliteyi artırmak, verimliliği artırmak, sabit maliyetleri değişken

maliyetlere dönüştürme isteği, %22,2 (4) ile riskleri paylaşmak, faaliyet esnekliği sağlama, %16,6 (3) ile ana

faaliyet konularına odaklanma, %11,1 (2) ile bilgi ve becerileri artırma, kaynakları verimli kullanma ve %5,5

(1) ile teknolojiyi izleme ve işletmeye değer kazandırmanın amaçlandığı görülmektedir.
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Tablo 6: İşletmede Uygun DKK İşletmesinin Seçiminde En Önemli Kriterler

Kriterler Sıklık Yüzde %

Uyguladığı Fiyat Düzeyi 10 55,5

İstikrarlı Olması 10 55,5

Teknik Uzmanlığa Sahip Olması ve Deneyim 9 50

Kaynaklarının Yeterli ve Çeşitli Olması 7 38,8

Hizmet Kapasitesinin Yeterli Olması 7 38,8

Kaliteli Olması 6 33,3

Güven 4 22,2

Finansal Açıdan Sağlam Olması 4 22,2

Referanslarının Sağlam Olması 2 11,1

İşletmeye Modern Olanaklar Sunması 2 11,1

Uygulayacağı Plan 2 11,1

Sağlık 2 11,1

Sigorta 1 5,5

Seyahat acentalarının uygun DKK işletmesinin seçiminde göz önünde bulundurdukları kriterler

incelendiğinde, görüşmeye katılan acentalar için en önemli kriterin %55,5 (10) ile işi üstlenen işletmelerin

uyguladıkları fiyat düzeyi ve istikrarlı olmaları gösterilirken, takibinde %50 (9) ile teknik uzmanlığa sahip

olması ve deneyim, %38,8 (7) ile kaynaklarının yeterli ve çeşitli olması, hizmet kapasitesinin yeterli olması,

%33,3 (6) ile kaliteli olması, %22,2 (4) ile güven, finansal açıdan sağlam olması, %11,1 (2) ile

referanslarının sağlam olması, işletmeye modern olanaklar sunması, uygulayacağı plan, sağlık ve son olarak

%5,5 (1) ile sigorta gelmektedir.

Faaliyetlerinde DKK’dan yararlanan acentaların sağladığı avantajların neler olduğu sorusuna verilen yanıtlar

incelendiğinde, yanıtların özellikle maliyetleri düşürme ve kontrol %66,6 (12) konusunda yoğunlaştığı,

bunun dışında %44,4 (8) ile risk yönetimine katkıda bulunduğu, takibinde ise %38,8 (7) ile kaliteyi arttırma,

%33,3 (6) ile tüketicilere hızlı dağıtım, %27,7 (5) temel işlere odaklanma, rekabet gücünü arttırma, %22,2 (4)

ile işletmeye değer kazandırma, tüketici tatmini arttırma, %11,1 (2) ile teknolojiyi izleme ve %5,5 (1) ile

bilgi ve becerileri arttırma, esneklik sağlama konularında avantajlı olduğu belirtilmiştir. Bu avantajların yanı

sıra, %16,6 (3) ile organizasyon kolaylığı (çok fazla tur organizasyonu yapmak istememeleri), müşteri

kaybetmeme ve seçenekleri arttırma (tur satışlarında sadece kendi düzenledikleri turları satmayıp seçenekleri

arttırıp diğer acentalara ait turları da satmak) gibi avantajlar gösterilmiştir.

Görüşmeye katılan acenta temsilcilerine göre; DKK uygulamalarının dezavantajları olarak, %44,4 (8) ile

örgütler arası çatışma olasılığı, niteliksiz tedarikçi firmasının seçilmesi ve işletme personeli üzerindeki

olumsuz etkileri ilk sırada yer alırken, %38,8 (7) ile müşteriler üzerindeki olumsuz etkileri ikinci sırada,

%33,3 (6) ile anlaşmadaki hukuki boşluklar üçüncü sırada, %22,2 (4) ile gizli bilgilerin rakiplerin eline

geçmesi, iletişim sorunları, dördüncü sırada %11,1 (2) maliyetlerin artması, kısa vadeli ekonomik amaçlara

odaklanma, tüketici tepkisi ve beşinci sırada %5,5 (1) ile işletmelerin yeteneklerinin yitirilmesi ve esnekliğin

yitirilmesi yer almaktadır. Diğer sakıncalar ise, %16,6 (3) ile DKK işletmesini kontrol edememe, imaj

zedeleme ve güven yitirme olarak belirtilmiştir. Soruya yanıt veren yetkililerin %11,1 (2) ise DKK’dan

yararlanmanın her hangi bir sakıncasının olmadığını söylemiştir.

Faaliyetlerini gerçekleştirmede DKK’dan yararlanan acentaların DKK tedariki sırasında karşılaştıkları

sorunlar olarak; %50 (9) ile tedarikçi bulmada yaşanan zorluklar, tedarikçileri denetlemekte yaşanan

zorluklar, %44,4 (8) ile sözleşme şartlarının belirlenmesinde zorluk yaşanması, %27,7 (5) ile faaliyetlerin

belirlenmesinde zorluk yaşanması ve % 22,2 (4) ile iletişim kurmakta zorluk yaşanması olarak belirtilmiştir.

Diğer sorunlar ise; %27,7 (5) DKK işletmesinin yetersiz olması, kalitenin düşmesi, isteklerin yerine

getirilmemesi, müşteri memnuniyetsizliği ve fiyattaki değişiklik olarak belirtilmiştir. Ayrıca acenta

yetkililerinin %16,6 (3) ile dış kaynak tedariki sırasında sorun yaşamadıklarını söylemişlerdir.

Faaliyetlerinde DKK’dan yararlanan acentaların uygulamada sorun yaşayıp yaşamamalarına dair soruya

görüşmeye katılan acenta yetkililerinden alınan cevaplara göre; %38,9 ile 7 acenta sorun yaşadığını, %38,9

ile 7 acenta sorun yaşamadığını ve %22,2 ile 4 acenta ise zaman zaman sorun yaşayabildiklerini ifade

etmişlerdir. Sorun yaşayan acentalarla yapılan görüşmelerde uyum sağlayamama, ödenen ücretler

karşılığında istediklerini alamama gibi sorunlarla karşılaştıklarını ve sorun yaşandığı zaman çözüm yolları

aradıklarını belirtmişler ve acentaları sayesinde sorunları kolaylıkla aştıklarını söylemişlerdir. Karşılaşılan

sorunların yanı sıra genel olarak %88,9 ile (16) DKK uygulamalarında işletmelerin başarı durumlarından

 

566



12.
ULUSALTURİZM KONGRESİ

30 KASIM – 4 ARALIK 2011, AKÇAKOCA – DÜZCE

memnun olduklarını belirtirken, %11,1 ile (2) acentanın işletmelerden memnun olmadıklarını belirttikleri

görülmüştür. Memnun olmayan acentaların neden DKK uygulamalarına devam ettikleri sorulduğunda ise

DKK’dan yararlanmak zorunda olduklarını belirtmişlerdir.

Görüşmeye katılan acenta temsilcileri hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin işletmelerinde temel

amaçlar olduğunu belirtirken, DKK yaparken bu unsurlara dikkat ettiklerini, gerekli hallerde tedarikçi

işletmeleri değiştirme yoluna gittiklerini belirtmişlerdir.

Acenta yetkililerin gelecekte DKK’dan yararlanıp yararlanmayacaklarına ilişkin soruya, %94,7 ile 18 acenta

gelecekte de DKK’dan yararlanacaklarını belirtirken, %5,3 ile 1 acenta (önceden açıklanan tablolarda

DKK’dan yararlanmadığını belirtmiştir) gelecekte de DKK’dan yararlanmayacağını söylerken, şu anki

durumunun iyi olduğunu, büyümek istemediğini belirtmiştir.

DKK’dan yararlanmayan acenta, diğer işletmelere ihtiyaçları oldukları durumda DKK uygulamasını tavsiye

ederken, bazı DKK’dan yararlanan acentaların ise kişinin imkânları olduğu sürece DKK uygulamasını diğer

işletmelere tavsiye etmediği görülmüştür.

Görüşmeye katılan acenta yetkilileri yukarıda belirtilen konular dışında belirttikleri konular aşağıda yer

almaktadır.

Bazı acentalar dış kaynak kullanımına çok önem vermektedir ve özellikle turizm sektöründe hiçbir firmanın

tek başına bir marka olamayacağını, her işi acentanın kendisi yapsaydı, işletmelerin tek ele düşeceğini

belirtmişlerdir ve tek başına bir işletmenin yaşayamayacağı için işletmelerin birbirine muhtaç olduğunu

söylemişlerdir. Görüşmeye katılan bazı acentaların verdikleri hizmetle ilgili anket doldurarak tedarikçilerinin

verdiği hizmetleri de kontrol ettiklerini ve olumsuz durumlar varsa bu olumsuzlukları düzelterek müşteri

memnuniyetini sağlamaya çalıştıklarını belirtmişlerdir.

Sonuç

Seyahat acentalarının gerek yurt içi gerekse yurt dışından gelen ziyaretçilere hizmet vererek turizmin

gelişimine ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değer oldukça yüksektir. Seyahat acentalarının

oluşturdukları turistik ürünlerin birçok mal ve hizmet bileşeninden oluşması verilen hizmetlerin çeşitliliğini

dolayısıyla işin karmaşıklığını arttırmaktadır. Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerin havaalanı

transferleri, biletleme işlemleri, rehberlik, ulaştırma, yeme-içme, konaklama gereksinimlerinin karşılanması,

tur programlarının organizasyonu, sigorta ve eğlence hizmetleri gibi birçok hizmeti paket haline getirip farklı

taleplere cevap vermek sadece tek başına seyahat acentalarının verdikleri hizmetlerle oluşturulamamaktadır.

Seyahat acentalarının hizmetlerinin bu karakteristik özelliği DKK uygulamalarına gitmelerini zorunlu hale

getirmektedir.

Araştırmada elde edilen verilere göre, seyahat acentalarının DKK yaparken özellikle maliyetleri azaltma

konusuna odaklandıkları, DKK’yı genel olarak sermaye yetersizliği, riski paylaşmak ve verilen hizmet

çeşitliliği kapsamında birçok hizmet içinde uzman olmadıkları için zorunlu olarak uyguladıkları görülmüştür.

Diğer yandan seyahat acentalarının özellikle kendilerinin düzenlemediği turlar için birbirlerinin biletlerini

belirli bir komisyon karşılığında ya da gönüllülük esasına göre satılması konusunda anlaşmalı ya da işbirliği

içinde oldukları saptanmıştır. Son olarak ise, görüşme sırasında bazı acenta yetkilileri, seyahat işletmelerinin

otel ve konaklama ile yiyecek içecek hizmetlerini ürünleri kapsamında DKK olarak görmektedir. Bununla

birlikte seyahat işletmeleri, otel ve konaklama ile yiyecek içecek hizmetlerini zaten kendileri

sağlamamaktadır ve bu hizmetlerin aslında dış kaynak kullanımı olarak sayılmaması gerekmektedir.

Sonuç olarak, DKK uygulamalarının seyahat acentalarının hizmetlerini verebilmeleri ve hizmet çeşitliliğini

sağlayabilmeleri için kaçınılmaz olduğu belirlenmiştir ve DKK sağlayan işletmenin verdiği hizmetin

acentanın verdiği hizmetler bütününe maledilebildiği için tedarikçi işletmenin seçiminde oldukça dikkat

edilmesini ve faaliyetlerinin sıklıkla kontrol edilmesini gerektirmektedir. Böylece uygulama sorunları

nedeniyle acentaların aleyhine dönüşebilecek sorunların önüne geçilmiş olabilecektir.

Araştırmanın sınırlılıkları olarak örneklem büyüklüğüne bakıldığında acenta sayısının ana kütle hakkındaki

genellemeler yapmaya izin vermediği düşünülebilir. Bu kapsamda gelecek araştırmalar için araştırmanın yaz

aylarında yapılması ve tüm acenta gruplarının kapsama dâhil edilmesi önerilebilir.
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Özet

Günümüz teknoloji çağında gerçekleşen sürekli gelişimler ve değişimler, ilk zamanlar sadece kar amacı elde

etmek amacıyla kurulmuş işletmeleri bir rekabet dünyasına sokmuştur. Bir yarıştan ziyade işletmelerin

ürettikleri mal ve hizmetlerin kaliteleri arttırılmış ve birçok satış stratejileri, çabaları oluşturulmuştur. Bütün

işletmeler satış dünyasında bir adım öne geçebilmek için kendine en uygun stratejiyi belirleyip en kısa

zamanda uygulamaya geçmektedir. Amaç en etkili yöntem ile satışları, dolayısıyla karlılığı arttırmaktır.

Turizm sektöründe de işletmeler özellikle pazarlama alanlarında turist çekebilmek ve değişimlere ayak

uydurabilmek için farklı yollar izlemek zorundadır. Çünkü seri üretim ve kitlesel pazarlama yöntemleri

önemini kaybetmiş, butik tipi üretim ön plana çıkmıştır. Bir turizm işletmesinde satışlar izlenen stratejilere

rağmen gereken artışı gösteremiyorsa işletme içerisinde bir ‘yeniden yapılanma’ ya gidilmesi söz konusu

olabilmektedir. Yeniden yapılanma ‘re-engineering’ günümüzde değişim mühendisliği olarak adlandırılır.

Çalışma teorik ve araştırma olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Teorik kısımda değişim mühendisliği,

başarılı olabilmesi için gereken koşullar ve değişim mühendisliğinin rekabet avantajı üzerine etkisi literatür

taraması yapılarak açıklanmaya çalışılmış, araştırma kısmında ise küçük ve orta büyüklükteki Antalya

bölgesinde otel işletmelerinde anket yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı küçük ve orta büyüklükteki otel

işletmelerinde değişim mühendisliğinin rekabet avantajına etkisini araştırmak, çalışanların değişim

mühendisliğine bakış açısını belirleyebilmektir.

Anahtar Kelimeler: Değişim Mühendisliği, Rekabet Avantajı, Bilişim Teknolojileri, Süreç Yenileme.

Değişim Mühendisliğinin Kavramsal Analizi

Çağımızda yaşanan hızlı gelişmelere ayak uydurabilmek için sürekli bir değişim içinde olmak gerekmektedir.

Küresel rekabet ortamında işletmeler daha farklı ürün ve hizmet sunmak için işletme karar verme

süreçlerinde değişime açık olup rakiplerini arka planda bırakabilecek yöntemlere yönelmelidir. Çünkü

tüketicilerinde istekleri zaman içerisinde değişebilir ve beklentileri yükselebilmektedir. Rekabet dünyasında

bu değişikliği fark eden ilk işletmeler uzun vadede kazanan taraf olmaktadır.

Değişim; genel olarak herhangi bir şeyi bir düzeyden başka bir düzeye getirmeyi ifade etmektedir. Değişim

Mühendisliği (DM) “Her şeye en baştan, sıfırdan başlamak, iki yüzyıllık endüstriyel yönetim sonucu elde

edilen bilgi birikiminin bir yana atılması, işin kitle üretimi çağında nasıl yapıldığını unutup, şu anda en iyi

şekilde nasıl yapılabileceğini saptamak” demektir (Akçakaya ve Yücel, 2007: 4). Değişim Mühendisliği

kavramı, 1993 yılında Michael Hammer ve James Champy tarafından, Türkçeye 1994’de “Değişim

Mühendisliği, İş İdaresinde Devrim İçin Bir Manifesto” adıyla çevrilen “Reengineering The Corporation”

isimli kitaplarında ortaya atılmıştır (Akay, 2008: 4). DM maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi rekabet

performansının ölçülmesinde inanılmaz iyileştirmeler sağlamak için kökten değiştirilmek istenen iş
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süreçlerinin yeniden düşünülmesi ve radikal biçimde yeniden tasarımlanması olarak tanımlanabilir (Demir ve

Gümüşoğlu, 1998: 35).

Yeniden yapılanma çalışmalarının başlıca özellikleri ve sonuçları şunlardır (Bedük vd. 2008: 150);

 Değişik nitelikteki işler tek bir iş grubu içinde birleştirilir ve bütünleştirilebilir,

 İş yapanlar karar verme yeteneğine sahip kılınabilir,

 İşlerin yapılma sırası yapay bir zorlamadan çok kendi doğal akışını izler,

 Süreçlerin, işlerin niteliğine göre değişen farklı çeşitlemeleri olabilir,

 Yapılan bir işin bir üst yönetici tarafından denetlenme ihtiyacı en aza indirilebilir,

 Katma değer yaratmayan, sadece birbirini başka bir şekilde tekrarlayan işler en alt düzeye

indirilebilir,

 Karma ve merkezcil olmayan organizasyon yapısına ve işleyişine doğru bir geçiş sağlanabilir.

Hammer ve Champy, değişim mühendisliğini modern bilgi teknolojilerini kullanarak iş süreçlerinin yeniden

tasarlanması olarak tanımlamışlardır (Dixon ve diğerleri, 1994: 94). Yeniden yapılanma olarak ta bilinen

değişim mühendisliğinin anahtar kavramları; temelden yeniden düşünme, radikal değişiklikler yaratma,

stratejik önem taşıyan ve katma değer yaratan süreçler, performansta çarpıcı sonuçlarla yeniden

tasarlamalardır (Seymen, 2000: 5-8). DM’de iş adamları, şirketler ve işleyiş tarzları hakkında en temel

soruyu sormak zorundadırlar. “Yaptığımız işleri neden yapıyoruz?” ve “Neden bu şekilde yapıyoruz?”

şeklindeki sorular değişimi sağlayacak sorgulamaların başında gelmektedir. Radikallik, var olanı

geliştirmek, yapay değişiklikler yapmak değil onu bir kenara bırakıp en baştan başlamaktır. DM’de

çarpıcılık, marjinal veya aşamalı geliştirmeler yapmak yeterli değil performansta önemli sıçramalarla

gerçekleştirilir (Yalnız, 2006: 15). Anahtar sözcüklerden bir diğeri olan süreç odaklılık ise; süreçlerin

yeniden, temelden inşaa edilmesini kasteder (Akay, 2008: 3). Ana süreçler, dış müşteriler ile örgüt arasındaki

ilişkiyi gösteren işlemlerdir. Destek süreçler, iç müşteriler ile ilgili süreçlerdir. Burada bilginin

organizasyonda ürün geliştirme, üretim, satış ve pazarlama süreçleri ile bütünleştirilmesi söz konusudur.

İşletme ağı süreçlerinde tedarikçiler, müşteriler ve ortaklarla yakın iletişim gerçekleşir. Tüm süreçlerin teknik

(teknoloji, standartlar, kontroller) ve sosyal yönleri bütünsel olarak ele alınır (Pira ve Kocabaş, 2003).

Değişim mühendisliğinin uygulanması bazı süreçler üzerinde etraflıca planlama yapmayı gerektirir. Şekil

1’de değişim mühendisliğinin uygulama süreçleri açıklanmıştır (Güler, 2010).

Şekil 1: Değişim Mühendisliği Uygulama Metodolojisi

İşletmenin GenelAnalizininYapılması Mevcut SüreçlerinAnaliz Edilmesi Değişim Kararının

Alınması ve

İspatlanması

Proje ProgramınınHazırlanmasıDeğişimMühendisliğiProjesininUygulanması DeğişimMühendisliği ProjePlanının YapılmasıSonuçların Kontrolü

ve Sürekli

İyileştirme

Programının

Hazırlanması

Değişime Karşı

Çalışanların Motive

Edilmesi

Kaynak: Güler, M. (2010). Değişim Mühendisliği Uygulamalarına Öngörü Sağlamada Simulasyon

Kullanımı. Celal Bayar Sosyal Bilimler Enstitüsü, C:8, S:1, s: 153.

Küresel rekabetle birlikte işletmeler pazarlarda başarılı olmak için bilişim teknolojilerinden faydalanarak

farklılaşma stratejilerini oluşturmaktadırlar (Gökşen ve Yıldırım, 2008: 311). Uzun vadede “alışılagelmiş

uygulamaları bırakarak yönetim teknolojilerini uygulamak” olarak tanımlanan değişim mühendisliği; küçük
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ve orta büyüklükteki işletmeler açısından uygulama bakımından zor olsa da başarı ile uygulandığında rekabet

avantajı elde etmelerini sağlamaktadır (Aydoğan ve Altuğ, 2006). Rekabet avantajı kavramı ise ortalama

karlardan fazlasını elde etmek ve pazarı kontrol etmek demektir (Gökşen ve Yıldırım, 2008: 313). Rekabet

avantajını müşterilerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına işletmenin yanıt verebilme yeteneği

belirlemektedir. Hizmet sektöründe yanıt verebilmek için iş süreçlerinin ve bilgi teknolojilerinin

geliştirilmesi gerekmektedir.

Turizm işletmelerinin küresel değişimlerden çok çabuk etkilenen bir çevreye sahip olması ve talebin elastik

olması nedeniyle 1980’li yıllardan itibaren teknolojik değişimlere karşı daha duyarlı olmak zorunda

kalmıştır. Ne de olsa ‘‘değişmeyen tek şey değişimin kendisidir’’ felsefesiyle pazardaki değişikliklere aynı

zamanda tüketicinin değişen beklentilerine karşılık vermeye çalışılmaktadır. Müşteri odaklı hizmet

anlayışının da gelişmesi işletmeleri yine teknoloji ve süreç yenileme çalışmalarına; dolayısıyla DM’ ne

itmektedir.

Micheal Hammer’a göre(1993);

 Değişim mühendisliğini uygulamaya başlamadan önce, değişim mühendisliğinin ne olduğunu

iyice öğrenmek ve süreçleri belirlemek gerekir,

 Süreçleri anlamak değişim mühendisliğinin ilk temel adımıdır; bu süreçlerin analiz edilmesi ise

zaman kaybından başka bir şey değildir. DM’de süreçlerin analizine ayrılacak zaman önceden

belirlenip, sınırlanmalıdır,

 Uygun bir lider ile değişim mühendisliğine başlanmalıdır,

 DM, süreç tasarımı konusunda radikal ve atılım sağlayacak fikirler gerektirir. Değişim mühendisliği

uygulamalarında yaratıcı düşünce ve fikirler mutlaka ödüllendirilmelidir,

 DM’de hızlı olmak önemlidir,

 DM’ni uygularken organizasyonda çalışanların bundan ne çıkarı olacağı anlatılmalıdır. Çalışanların

kaygıları gözardı edilmemelidir (Aktan, 2000).

İlgili Çalışmalar ve Örnek Uygulamalar

1998 yılında Aksu’nun Antalya Belek’teki beş yıldızlı otel işletmelerinde yapmış olduğu çalışmada ankete

katılan 45 otelden sadece % 26’lık kısmı tesislerinde yeniden yapılanma, süreç iyileştirme çalışmaları

yapmaktadır. Aksu çalışmasında değişim mühendisliğini “özellikle otel işletmeleri için yeni bir uygulama”

olarak değerlendirmiştir. Ancak günümüzde yeniden yapılanma çalışmaları beş yıldızlı oteller için

vazgeçilmez uygulamalar olduğu gibi, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için de rekabet avantajı

sağlamada öncelik müşteri odaklı hizmet olmaktadır.

Yöneticilerin DM hakkındaki düşüncelerini anlamaya yönelik hazırladığı tezinde Dağcı (2004); yöneticilerin

DM’de süreçlerin tamir edilmesinin yerine değiştirilmesinin, iş süreçleri üzerinde yoğunlaşılmasının, DM’de

küçük sonuçlarla yetinilmemesi gerektiğinin üzerinde durmuştur. İşletme kültürünün ve yönetim

davranışlarının DM’ni engellememesi gerektiğine, DM’nin en üstten en alta doğru uygulanması gerektiğine,

işletmelerde DM’den anlayan bireyleri görevlendirmesinin gerekliliğine, DM uygulamalarında yeterli kaynak

temin edilmesi gerektiğine, değişmelere karşı direnç karşısında çekilmemek gerektiğine ve DM’ni

sürüncemede bırakmamanın önemli olduğuna vurgu yapmıştır (Dağcı, 2004: 107).

DM’nin süreç yenileme kısmını araştıran İbicioğlu, Turunç ve Dalğar’ın ‘‘Süreç Yenileme’nin (BPR)

Çalışan Tatminine Etkileri: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Bir

Araştırma’’sındaki sonuç; Hastane süreç yenileme faaliyetleriyle başlatılan değişim faaliyetlerinin başarılı bir

şekilde devam edip etmediği ve uygulamanın işletme performansına olan etkisine dayandırılmış (İbicioğlu

vd., 2004). Dolayısıyla bir işletmenin performansını arttırabilmesi onun diğer işletmelerden birkaç adım önde

olacağının göstergesidir.

2009 yılında Ustasüleyman’ın ‘‘Organize Sanayi Bölgesi İşletmelerinde Değişim Mühendisliği Çalışmalarına

Yönelik Bir Araştırma’’sında da değişim mühendisliğinin uygulama alanlarının daha çok üretim ve hizmet

sistemi üzerine odaklanmış işletmeler olması gerektiği yapılan anket çalışmaları sonucunda bulunmuştur.

Ayrıca, DM projelerini uygulayan işletmelerin bu projelerdeki en önemli amacının kaliteyi arttırmak, ikinci

sıradaki önemli olan amacın ise maliyetleri azaltmak olduğu görülmüştür. İngiltere’de Leslie’nin yaptığı DM

uygulamalarında da benzer şekilde en önemli amacın maliyeti azaltmak olduğu ortaya çıkmıştır

(Ustasüleymanoğlu, 2009). Bilindiği üzere maliyet yönetimi işletmeler için büyük önem taşır. Hatta

sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamada etkin maliyet yönetimleri stratejileri de kullanılmaktadır.
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DM’yi bir yerde zorunlu kılan unsurlardan birisi de, son yıllarda inanılmaz bir şekilde gelişen bilgi

teknolojisidir.
DM

altında bulunan bilgi teknolojileri, müşteri odaklı yaklaşım, süreç yönetimi vb. kavramlar

bütün otel işletmelerinin aşina olduğu kavramlardır. Nitekim bilgi teknolojilerinin yeniden yapılanma ile

bağlantısı göz önüne alındığında Gökşen ve Yıldırım’in 2005 yılında yapmış olduğu çalışmaya göre ise bilgi

teknolojilerinin kullanımının işletme performansını ve işletmenin rekabet elde edilebilirliğini arttırdığını

ortaya çıkmıştır (Gökşen ve Yıldırım, 2007: 326).

Teknolojinin kullanılması değişim mühendisliği prensiplerinden biri haline gelmiştir. Bu prensipten

faydalanan firmalar arasında Taco-Bell, değişim mühendisliği sonucu başarıyı yakalamıştır. Bölgesel Fast

Food lokanta olmaktan, ABD çapında bilinen bir isim olmayı başarmıştır. Taco-Bell’in “K-minus” diye

bilinen süreç yapılanmalarından biri mutfakta geçen zamanı minimuma indirmiş ve restaurantlarda yemek

üretimi değil, yemek servisi anlayışını Taco-Bell’de yerleştirmiştir (karenstitusu.org).

Türk Sandoz’da DM çalışmalarına üretim yerinin dar gelmesi sebebiyle başlanmıştır. Sandoz’da üretim şekli

bir bölümün işi alıp yapması ve sonrasında diğer bölüme iletmesi şeklinde yürümektedir (dikey bölümleme).

Dikey bölümleme şeklinde yürütülen üretim işlemi depolama gibi oldukça maliyetli olan ilave işlemler

gerektirmekteydi. Ayrıca sürekli stok miktarını kontrol edilmesi gerekiyor ve katma değer

oluşturulamıyordu. Bu çalışma yöntemine alternatif olarak üretimi dikey değil, yatay olarak organize etme

fikri ileri sürüldü. Bunun için üretimi baştan alıp sonuna kadar götürecek şekilde değiştirmek gerekmekteydi.

Bunu gerçekleştirmek için iş merkezlerinin birbirleriyle doğrudan ilişkide olacağı bir mekân hazırlandı.

Makineler mümkün olduğu kadar birbirine bağlandı. İlgili ürün hattına tek bir sorumlu atandı. Yapılan bu

değişiklikler Sandoz’a şu kazanımları sağlamıştır;

• Dünyadaki Sandoz topluluğu içinde, Türk Sandoz, en
kısa

üretim süresine ulaştı.

• Üretim ön süresi %40 oranında azaldı.

• Mekân ihtiyacı ise % 25 oranında azaldı.

• Yarı mamul stokları % 95 azaldı.

• Mamul stokları ise % 20 oranında azaldı (Erden, 2006: 20-21).

TEMSA San. ve Tic. A.S.’de, “süreç bazlı, müşteri odaklı, hedeflerle yönetilen, etkin, esnek, verimli bir

yönetim modeli” nin geliştirilip uygulanması için bu misyona sahip bir Değişim Mühendisliği Ekibi

kurulmuştur. DM, Temsa hakkındaki gözlemleri, ihtiyaç ve beklentileri öğrenmek amacıyla yurt genelindeki

tedarikçiler, servisler, müşteriler ve çalışanlarla görüşmeler yapmıştır. Bu görüşmelerde toplanan 4000 fikir

istatistiksel olarak değerlendirildikten sonra Temsa iş akışlarında değişime gidilmesi gerektiği görülmüştür

(Ölmez, 2008; 68-69).

Büyük bir şirket olan IBM’de değişim mühendisliği uygulaması kredi bölümünde yapılmıştır. Kredi

bölümünün görevi; IBM bilgisayarlarının satış teşkilatının faaliyetlerini desteklemek ve müşterilere

finansman temin etmektir. Bu bölümün yaşadığı problemler şöyle tespit edilmiştir:

 Müşteri için bekleme süresi çok uzundur (6-15 gün).

 Müşterilerin büyük kısmı başka finans yolları bulmaktadır.

 Satış elemanları kredi bölümünü sürekli aramakta, teklif mektuplarının son durumunu takip

etmeye çalışmaktadır.

Bu birimde DM’den faydalanarak aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır:

 IBM, sürecin talep ettiği uzmanlar yerine, tek sorumlu tayin etmiştir,

 IBM, tüm bilgi kütüklerine ulaşımı sağlayan bir bilgisayar sistemi kurmuştur.

Elde edilen kazanımlar ise şöyledir:

 IBM 6 günlük süreç zamanını 4 saate indirmiştir (%100'lük bir gelişme),

 Hatalı parça sayısı % 80 azaltılmıştır(Erden, 2006: 20-21).

Bugüne kadar en iyi DM uygulayan diğer şirketler ise şunlardır;

Tasarım sürecinde DM’ne giden Kodak, kavramdan üretime geçmek için gereken süreyi 70 haftadan 38

haftaya indirilirken CAD/CAM teknolojisinden yararlanılmıştır (kaynakhaber.net, 2011). Pazara ulaşma

süresinde DM’yi kullanan Northern Telecom Terminal Division DM ile, pazara ulaşma süresinde % 70

azalma sağlamıştır. GE Aircraft: İlk-örnek geliştirme süresi % 90 azaltılmıştır. Dun & Brodstreet:

Kredilendirme süresi 2742 dakikadan 220 dakikaya indirilmiştir. AT&T Power System: İlk-örnek geliştirme

süresi 53 günden 5 güne indirilmiştir.

Üretim aşamasında DM ile Milcom Communications: Montaj zamanında % 75 azalma sağlanmıştır. Nucor

Steel: Verimlilikte % 90 artış saptanmıştır. Cummins Engine: Şarj yükleme zamanında 1.83 günden 40
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dakikaya azalma, zamanında teslim etmede % 30 ila % 100’lük artış elde edilmiştir. Coco Cola ve

Schweppes: Kutulama zamanında % 85’lik artış sağlanmıştır. Mühendislikte DM, Milcom Communications:

Parça sayısında % 64 azalma sağlanmıştır. Satın alma departmanında DM ile Motorola: Tedarik zamanı 55

günden 15 güne indirilmiştir. Ford Motor Company: Muhasebe bölümündeki eleman sayısı 500’den 125’e

indirilmiştir. Pazar payı/karlılık ve DM uygulamasında ise; Bell Atlantic: Maliyetlerde % 93 azalma

sağlanmıştır (Ilıkkan, 2005: 43).

Yöntem

Çalışmada ikincil veri taraması yapılmış, Antalya Kemer bölgesinde bulunan 30 adet küçük ve orta

büyüklükteki işletmeye 150 adet anket uygulanmıştır. Araştırma için hazırlanan anket formu iki kısımdan

oluşmaktadır. Anket formunun birinci kısımda araştırmaya katılan kişilere ilişkin bilgiler ve işletmeye ilişkin

bilgiler sorulmuştur. İkinci kısımda ise katılımcıların işletmelerde değişim mühendisliğine bakış açıları

ölçülmeye çalışılmıştır. Katılımcıların, değişim mühendisliğinin etkilerini algılamalarını ölçmek amacıyla 14

önerme geliştirilmiştir. Önermeler; 5’li likert ölçeğine göre; kesinlikle katılıyorum (1)’dan kesinlikle

katılmıyorum (5)’a kadar derecelendirilmiştir. Toplam 300 adet anket formu dağıtılmış, 167 anket formu geri

dönmüş ve 17 anket formu değişik nedenlerle analize dahil edilememiştir. Analiz kapsamını oluşturan ve veri

elde etmeye uygun 150 anket formu ile sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Anketler yoluyla toplanan veriler

SPSS 11,5 istatistik paket programı ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların turizm işletmelerinde değişim

mühendisliğine ilişkin algılamaları ölçeği ile ilgili olarak güvenilirlik analizi yapılmış, aritmetik ortalamalar

ve standart sapmalar değerlendirilmiştir. Anketler katılımcılarla yüz yüze görüşülerek yapılmıştır.

Bulgular ve Sonuçlar

Katılımcıların demografik profillerini belirlemeye yönelik sorulara verdikleri cevapların dağılımları Tablo

1’de verilmiştir. Araştırmaya katılanların, %48,7’si 26-39 yaş arası kişilerden oluşmaktadır. Katılımcıların

%64’ü bay, %54,7’si ortaöğretim mezunu, %59,3’ü bekar, %44’ü, 6-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip

kişilerdir. Pozisyonlar itibariyle bakıldığında, %50,7’si çalışan, %32’si kısım şefi, %12’si yönetici, %5,3’ü

ise yönetici olarak görev yapmaktadır.

Tablo 1: Örneklemin Demografik Profili

Frekans (N) Yüzde (%)

Yaş 25’den Küçük26-39 Yaş Arası40-59 Yaş Arası60’tan Büyük 4873281 32,0

48,7

18,7

0,7

Cinsiyet BayanBay 5496 36,0

64,0

Eğitim İlkokulOrtaöğretimLisansLisansüstü 2182434 14,0

54,7

28,7

2,7

Medeni Durum EvliBekarBoşanmış 478914 31,3

59,3

9,3

Mesleki Tecrübe 1-5 yıl arası6-10 Yıl arası11-20 yıl arası21 yıldan daha fazla 5366283 35,3

44,0

18,7

2,0

Pozisyon Üst düzey yöneticiYöneticiKısım ŞefiÇalışan 8184876 5,3

12,0

32,0

50,7

İşletmede ÇalışanSayısı 0-50 kişi51-100 kişi101-200 kişi201 kişi ve üzeri 3275304 21,5

50,0

26,0

2,7

İşletmenin FaaliyetYılı 1-5 yıl6-10 yıl11-20 yıl21 yıl ve üzeri 4458444 29,3

38,7

29,3

2,7
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Çalışan sayısı itibariyle bakıldığında, araştırmaya katılanların % 50’sinin 51-100 kişinin çalıştığı işletmelerde

görev yapıyorken, % 26’sı 101-200 kişinin çalıştığı işletmelerde çalışmaktadırlar. Kişilerin çalıştıkları

işletmelerin faaliyet yılları itibariyle bakıldığında, % 38,7’sinin çalıştıkları işletmenin, 6-10 yıl arası faaliyet

göstermekte olan işletmeler olduğu bulunmuştur.

Araştırmaya katılan kişilerin değişim mühendisliğinin etkilerini algılamalarına ilişkin oluşturulan önermelere

verilen ifadelerin dağılımı Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2: Ölçeğe İlişkin Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları

S.S. Soru

Silinirse

Cronbach

Alfa

Değişim yoluyla sağlanan gelişmelerle işletmemizin başarılı olduğuna veolacağına inanıyorum.
1,61 ,683 ,8098

Otelimizde gerçekleşen olumlu değişimler motivasyonumu arttırıyor vebu sayede daha iyi çalışarak yüksek performans gösterebiliyorum. 1,69 ,802 ,8080

Değişim ile başlayan yeni süreçlerin eski sistemimizden radikal bir

biçimde farklılaştığına inanıyorum.

2,29 1,039 ,8111

Değişim sonucunda müşterilerimiz ile ilgili işlemlerde/ şikayetlerdehızımızın belirgin şekilde artması onların memnuniyetini de arttırmıştır. 1,76 ,824 ,8038

Yenilenmiş

iş

süreçleri ile artık daha az stressiz bir ortamda ve yüksekperformans göstererek çalışıyorum.
2,26 1,095 ,8010

Bürokrasinin azalması ve oto kontrolün artması genel olarak iş tatminindearttırdı.
2,26 ,979 ,8013

Süreç yenileme sonucunda gereksiz uygulamaların kaldırılması ve kritik

uygulamaların daha etkin bir şekilde yapılması işlemlerin süratini önemliölçüde arttırdı. 1,90 ,838 ,8048

Değişim sürecinde otelin yenilenen iç ve dış dizaynı moralmotivasyonumu arttırdı.
1,71 ,877 ,8217

Değişikliler sonucunda otelimizin hizmet kalitesi arttı ve turistlerin

memnuniyetinde önemli bir artış oldu.

1,69 ,850 ,8021

Çalışma ortamındaki değişiklikler sayesinde artık daha rahat

çalışabiliyorum ve kendimi stresle başa çıkma konusunda daha güçlühissediyorum. 2,18 1,068 ,8001

Internetten kendi rezervasyonunu yapabilme sistemi ile gelen müşteriler,

işleri daha düzenli, kolay ve zevkli hale getirerek iş tatminini veperformansı arttırdı. 2,44 1,132 ,8092

Süreç yenileme kapsamında müşterilerimiz ile birebir iletişim odaklı

sistem, otelimizin hizmet kalitesini ve dolayısıyla müşteri sayısını önemliölçüde arttırdı. 1,63 ,754 ,8094

Yenilenen süreçte karar verme ve uygulayabilme inisiyatifimde belirginbir artış oldu.
2,20 1,057 ,8078

Değişim sonucunda müşterilerimizin sorunlarıyla daha yakından ve pratik

bir şekilde ilgilenebiliyor ve yardımcı olabiliyoruz.

1,60 ,694 ,8047

Ortalama 1.94

Standart Sapma 0, 50104

Cronbach Alfa 0,8182

Araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılanlar “değişim yoluyla sağlanan gelişmelerle işletmelerinin

başarılı olduğuna/olacağına” (=1,61) inanmaktadırlar. Katılımcılar, “işletmede yaşanan değişimlerin

motivasyonu arttırdığını ve bu sayede yüksek performans gösterilebildiğine” ilişkin önermeye (=1,69)

katıldıklarını belirtmişlerdir. Yine katılımcılar, değişim sonucunda müşterilerle daha yakından ilgilendiklerini

(=1,60), değişim sayesinde müşteri odaklılığın arttığını dolayısıyla hizmet kalitesinde ve müşteri sayısında

artış yaşandığını (=1,63), aynı şekilde müşteri memnuniyetinin de arttığını (=1,68) belirtmişlerdir.

Fiziksel değişimin (iç ve dış dizayn) motivasyonunu arttırdığına ilişkin önermeye katılım düzeyi (=1,71)

yine oldukça yüksektir. Değişimle birlikte şikayetlere etkin çözümlerin hızlı bir şekilde sunulmasının
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(=1,76) müşteri memnuniyetini arttıran diğer bir unsur olduğu ifade edilmiştir. Ölçeğin genel ortalaması

(=1,94) oldukça yüksek düzeyde bir katılımı gösterdiği için, değişim mühendisliğine ilişkin algılamaların

olumlu olduğu sonucu ileri sürülebilir.

Faktör Analizine İlişkin Bulgular

Değişim mühendisliğine ilişkin kişilerin algılamalarını ölçen değişkenler arasındaki ilişkileri (korelasyonları)

belirleyip bir dizi ortak boyutlar (faktörler) ortaya çıkarmak için Faktör Analizi yapılmıştır. Temel bileşenler

yöntemiyle ve Varimax döndürme metoduyla yapılan Faktör Analizi Tablo 3’te görülmektedir. Faktör

Analizi yaparken, önce analize sokulan değişkenlerin tamamı için hesaplanan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

değerine bakılır. KMO değeri örneklemin faktör analizi yapmaya yeterliliğini ölçmede kullanılır ve bu

değerin en az 0.50 olması gerekir (Hair, Anderson, Tahtam, Black, 1995). Aşağıdaki tabloda da görüldüğü

gibi 0.80 KMO değeri örneklem sayısının yeterli olduğunu göstermektedir. Faktör Analizi’ne devam

edebilmek için ayrıca faktör analizine sokulan değişkenler arasındaki korelasyonları veren genel korelasyon

matrisinin istatistiksel anlamlılık düzeyini gösteren Bartlett testinin (Bartlett Test of Sphericity) sonucunun

istatistiksel olarak anlamlı (significant) olması gerekir (Hair ve diger., 1995). Yapılan Faktör Analizi’nde

Bartlett testi anlamlı çıkmıştır. Faktör Analizi sonucunda, kişilerin değişim mühendisliğinin etkilerini

algılamalarının 4 faktör altında birleştirilebileceği ortaya çıkmıştır ve bunlar “Kişisel Kazanımlar”(Faktör 1),

“Müşteri Kazanımları” (Faktör2), “İşletmeden Memnuniyet” (Faktör 3), “İşin Yalınlaşması” (Faktör 4),

olarak adlandırılmıştır. Bu 4 faktör toplam 21 fuarların algılanmasına ilişkin değişkenlerin % 56,461’ini

açıklamaktadır.

Tablo 3: Katılımcıların Değişim Mühendisliğinin Etkilerini Algılamalarına İlişkin Faktör Analizi

Faktörler ve Değişkenler 1 2 3 4

13. Yenilenen süreçte karar verme ve uygulayabilme insiyatifimde belirgin bir ,813

artış oldu.

10. Çalışma ortamındaki değişiklikler sayesinde artık daha rahat çalışabiliyorumve kendimi stresle başa çıkma konusunda daha güçlü hissediyorum. ,755

11. Internetten kendi rezervasyonunu yapabilme sistemi ile gelen müşteriler,işleri daha düzenli, kolay ve zevkli hale getirerek iş tatminini ve performansı ,682

arttırdı.

12. Süreç yenileme kapsamında müşterilerimiz ile birebir iletişim odaklı sistem,otelimizin hizmet kalitesini ve dolayısıyla müşteri sayısını önemli ölçüde ,748

arttırdı.

14. Değişim sonucunda müşterilerimizin sorunlarıyla daha yakından ve pratikbir şekilde ilgilenebiliyor ve yardımcı olabiliyoruz. ,639

4. Değişim sonucunda müşterilerimiz ile ilgili işlemlerde/şikayetlerde hızımızınbelirgin şekilde artması onların memnuniyetini de arttırmıştır. ,546

7. Süreç yenileme sonucunda gereksiz uygulamaların kaldırılması ve kritikuygulamaların daha etkin bir şekilde yapılması işlemlerin süratini önemli ölçüde ,394

arttırdı.

9. Değişikliler sonucunda otelimizin hizmet kalitesi arttı ve turistlerinmemnunuiyetinde önemli bir artış oldu. ,732

1. Değişim yoluyla sağlanan gelişmelerle işletmemizin başarılı olduğuna veolacağına inanıyorum. ,650

2. Otelimizde gerçekleşen olumlu değişimler motivasyonumu arttırıyor ve busayede daha iyi çalışarak yüksek performans gösterebiliyorum. ,607

8. Değişim sürecinde Otelin yenilenen iç ve dış dizaynı moral motivasyonumu ,505

arttırdı.

3. Değişim ile başlayan yeni süreçlerin eski sistemimizden radikal bir biçimdefarklılaştığına inanıyorum. ,712

5. Yenilenmiş iş süreçleri ile artık daha az stressiz bir ortamda ve yüksekperformans göstererek çalışıyorum. ,688

6. Bürokrasinin azalması ve oto kontrolün artması genel olarak iş tatminindearttırdı. ,457

Faktör Eigen Değerleri 15,250 14,224 13,676 13,311

Faktörlere Ait Açıklanan Varyans Değerleri (%) 30,810 10,220 7,953 7,479

Toplam Varyans (%) 56,461

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.) 0,800

Barlett Küresellik Testi (Bartlett's Test of Sphericity) x2505,282 df91

Notlar: Varimax Döndürmesiyle Temel Bileşenler Faktör Analizi (Principal components factor analysis with

varimax rotation).
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Anlamları Karşılaştırma Analizleri

Cinsiyetin, değişim mühendisliğinin etkilerinin algılanması açısından anlamlı bir farklılık yaratıp

yaratmadığına ilişkin olarak bağımsız örnek t testi yapılmıştır, ancak 0.05 düzeyinde anlamlı farklılık

bulunamamıştır. Aynı şekilde yaşın, eğitim durumunun, mesleki tecrübenin, işletmede çalışan kişi sayısının

ve işletmenin faaliyet süresinin değişim mühendisliğinin etkilerini algılama açısından anlamlı bir farklılık

yaratıp yaratmadığı varyans analizi yoluyla test edilmiş, ancak 0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık

bulunamamıştır. Ölçeğin alt boyutlarından olan değişim mühendisliğinin etkilerinin algılanması açısından

işletmeden memnuniyet alt boyutunda yaş açısından (sig. 0,000 < 0,05) anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

Farklılığın kaynağını araştırmak için Scheffe ve Tukey testi yapılmıştır. 25 yaşından küçük olanlar ile, 40-59

yaş aralığında olanlar arasında, 25 yaşından küçük olanların lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

Tablo 4: Medeni Durum Değişkeni ve Kişilerin Değişim Mühendisliğinin Etkilerini Algılamalarına

İlişkin Varyans Analizi

N _X s.s.

DeğişimMühendisliğinEtkilerininAlgılanması Evli 47 1,7933 ,47619

Bekar 89 1,9880 ,44310

Boşanmış 14 2,2092 ,75824

Toplam 150 1,9476 ,50104

VaryansınKaynağı KarelerTop. s.d. KarelerOrt.
F P Anlamlı Fark

Gruplar Arası 2,222 2 1,111 4,641 0,011 Evli>Boşanmış

Gruplar İçi 35,183 147 ,239

Toplam 37,405 149

* 0.05 düzeyinde anlamlı farklılık.

Medeni durumu değişkeninin, değişim mühendisliğinin etkilerinin algılanması açısından anlamlı bir fark

yaratıp yaratmadığını ölçmek için tek yönlü varyans (anova) analizi yapılmıştır. Buna göre (F=4,641, p<0,05)

medeni durumun, değişim etkilerinin algılanması açısından anlamlı bir farklılık yarattığı tespit edilmiştir.

Medeni durum değişkeni ve kişilerin değişim mühendisliğinin etkilerini algılamaları ile ilgili olarak tespit

edilen anlamlı farklılığın, (sig. 0,000), kaynağını belirlemek için yapılan Scheffe ve Tukey testi sonucunda,

evliler ve boşanmışlar arasında, evliler lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

Tablo 5: İşletmedeki Pozisyon Değişkeni ve Kişilerin Değişim Mühendisliğinin Etkilerini

Algılamalarına İlişkin Varyans Analizi

N _X s.s.

Değişim
MühendisliğinEtkilerininAlgılanması Üst Düzey Yönetici 8 1,7321 ,35149

Yönetici 18 1,7183 ,45931

KısımŞefi 48 1,8140 ,45169

Çalışan 76 2,1090 ,50608

Toplam 150 1,9476 ,50104

VaryansınKaynağı KarelerTop. s.d. Kareler
Ort. F p Anlamlı Fark

Gruplar Arası 4,155 3 1,385 6,082 ,001 Yönetici>Çalışan

Gruplar İçi 33,249 146 ,228 Şef>Çalışan

Toplam 37,405 149

* 0.05 düzeyinde anlamlı farklılık.

Araştırmaya katılanların pozisyonları itibariyle, değişim mühendisliğinin etkilerinin algılanması konusunda

(F=6,082, p<0,05) anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Yapılan Scheffe ve Tukey testi sonucunda yönetici ve

şefler lehine, çalışanlar ile aralarında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Yöneticilerin ve şeflerin sahip

oldukları nitelikler çalışanlara göre daha farklıdır. Yöneticiler, ileriyi görebilen, risk alabilen, yeniliklere açık

olan, kendilerini her zaman geliştirme felsefesini benimsemiş kişilerdir. Yöneticilerin bu özellikleri değişim

mühendisliğini çalışanlardan farklı algılamalarının sebebini oluşturabilir.
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Tablo 6: Gelir Değişkeni ve Kişilerin Değişim Mühendisliğinin Etkilerini Algılamalarına İlişkin

Varyans Analizi

N _X s.s.

Değişim

MühendisliğinEtkilerininAlgılanması 500 TL-1.000 TL arası 23 2,1149 ,38268

1.001 TL-1.500 TL arası 54 1,9974 ,49642

1,501TL-2.000 TLarası 52 1,9272 ,52231

2.001 TL ve Üzeri 21 1,6871 ,49922

Toplam 150 1,9476 ,50104

VaryansınKaynağı KarelerTop. s.d. KarelerOrt. F P Anlamlı Fark

Gruplar Arası 2,224 3 ,741 3,077 ,030 500
TL-1.000

TL

> 2.001TL ve
Gruplar İçi 35,180 146 ,241

Üzeri
Toplam 37,405 149

* 0.05 düzeyinde anlamlı farklılık.

Aynı şekilde gelir açısından da anlamlı bir farklılık (F=3,077, p<0,05) bulunmuştur. Farklılığın 500 TL-1.000

TL arası gelir elde edenler ile 2.001 TL ve üzeri gelir elde edenler arasında, daha az gelir elde edenler lehine

anlamlı olduğu görülmektedir. Yeniden yapılanma süreci faydalar sağlayacağı gibi büyük riskler
de

içermektedir. Gelir düzeyi yüksek kişilerin bu riski göze almaları güç olabilir. Bu nedenle değişim

mühendisliğine yaklaşımları gelir düzeyi düşük kişilere göre olumlu olmayabilir.

Tablo 7: Kontrol Değişkenleri ve Kişilerin Değişim Mühendisliğinin Etkilerini Algılamalarına İlişkin

Korelasyon Bulguları

YAS MED POZ GEL DME

Yaş Pearson Correlation 1

Sig. (2-tailed) .

N 150

MedenıDurum

Pearson Correlation -,366(**) 1

Sig. (2-tailed) ,000 .

N 150 150

Pozisyon Pearson Correlation -,603(**) ,284(**) 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 .

N 150 150 150

Gelir Pearson Correlation ,579(**) -,212(**) -,617(**) 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,009 ,000 .

N 150 150 150 150

DeğişimMüh. EtkilerininAlgılanması Pearson Correlation -,176(*) ,243(**) ,304(**) -,231(**) 1

Sig. (2-tailed) ,032 ,003 ,000 ,004 .

N 150 150 150 150 150

* 0,05 düzeyinde anlamlı korelasyon (2-tailed).

** 0,01 düzeyinde anlamlı korelasyon (2-tailed).

Korelasyon değişkenlerin birbirleri arasındaki ilişkiyi ölçmekte kullanılan bir analiz tekniğidir. Bu çerçevede

kişilerin değişim mühendisliğinin etkilerini algılamaları ile yaş değişkeni arasında [DME↔YAS (r=-.176*)]

anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki var olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra kişilerin değişim

mühendisliğinin etkilerini algılamaları ile medeni durum değişkeni arasında [DME↔MED (r=.243**)]

anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde kişilerin değişim mühendisliğinin

etkilerini algılamaları ile işletmedeki pozisyonları arasında [DME↔POZ (r=.304**)] anlamlı ve pozitif

yönlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Son olarak kişilerin değişim mühendisliğinin etkilerini

algılamaları ile gelirleri arasında [DME↔GEL (r=-.231**)] anlamlı ve negatif yönlü bir ilişkinin olduğu

tespit edilmiştir.
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Tartışma ve Sonuç

DM ile işletmede gelişmelerin sağlanacağına/sağlandığına ilişkin araştırmalar (Dağcı, 2004; Gökşen ve

Yıldırım, 2007; Ölmez, 2008; Ustasüleymanoğlu; 2009) ile yürütülen bu araştırmanın sonuçları paralellik

göstermektedir. DM ile aksaklı olan konularda düzeltmeler yapılacağı, bu durumun çalışan motivasyonunu

arttıracağı, iş yapma süreçlerinin hızlanacağı ve tüm bu gelişmelerin müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu

etkileri olacağı belirlenmiştir.

İşletmelerin özellikle de otel işletmelerinin DM sayesinde rekabet avantajı sağlayacağına ilişkin araştırmalar

(Aksu, 1998), iş süreçlerinin kısalmasına ilişkin sonuçların belirlendiği çalışmalar (İbicioğlu vd, 2004;

Erden,2006, Ilıkkan, 2005) araştırma katılımcılarının algılamaları ile benzer sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.

Ayrıca değişim çalışmalarının çalışanların memnuniyetini ve performansını arttırdığını araştırmaya

katılanların %89,42’ü belirtmişlerdir. Anket sonuçlarına göre turizmde yeniden yapılanma çalışmalarının

küçük ve orta büyüklükteki otellerde müşteri memnuniyeti ve çalışan performansına olumlu etkisi göz önüne

alındığında bu verilerin rekabet avantajındaki etkisi ortaya çıkmaktadır. Yapılan analize göre faaliyet süresi

uzun olan işletmelerin yapılan değişim çalışmalarından sonra daha çok müşteri memnuniyeti elde ettiğini

göstermektedir. Ayrıca değişimden sonra işgören tatminin artmasını üst düzey yöneticiler ve yöneticilerin

belirtmesi de küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde değişim çalışmalarının olumlu etkisinin alt kademe

çalışanlar tarafından algılanmadığını ya da daha az fark edildiğini göstermektedir.

Konaklama sektörünün üç ana hizmet ayağı olan karşılama, ağırlama ve uğurlamada operasyonun ana

süreçlerinin performans seviyelerini yükseltmeyi başaran tesislerin sayısı arttıkça DM seçeneği tüm sektörde

ki diğer tesisler için de rekabet açısından zorunluluk haline gelmesi beklenmektedir. Konaklama sektöründe

önemli bir işletmenin değişim mühendisliğini uygulamaya başlaması bile, tüm rakiplerinin erişmek zorunda

kalacakları yeni bir mesafe yaratmaya yetecektir. Bu nedenle yaşanan rekabet artışı müşteri memnuniyeti

yaratmasının yanı sıra tüketicilere daha iyi koşullarda ürün ve hizmet sunumunu sağlayacaktır

Değişim mühendisliğinin sağladığı yararların başında işletmelerin ulaştığı “başarı” gelmektir. Değişim

mühendisliği otel işletmelerine de aynı başarıyı sağlayabilir. İşletmeler yeniden yapılanma kavramını

benimsediklerinde maliyetleri azaltabilir, personel tatmini sağlayabilir veya müşteri sayısını arttırabilirler.

Böylece kar oranlarını artırarak işletmelerini bölgesel bir işletmeden ulusal /uluslararası pazarlara

taşıyabilirler.

Değişim mühendisliği, iş akışı sürecini yenilemede de uygulanabilmektedir. Otel işletmelerinde de aynı süreç

yönetiminin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hizmet sektöründe, üretim ve tüketimin eş zamanlı olması iyi

bir süreç yönetimini gerektirmektedir. Bu konudaki aksaklıkları gidermek için değişim mühendisliği

kavramından yararlanılabilir.

Teknoloji ise değişim mühendisliğinin vazgeçilemez araçlarından biridir. Teknoloji, otel işletmelerinde bazı

departmanlar için uygulaması zor bir kavramdır. Örneğin üretim kısmında teknolojinin sadece belli

faydalarından yararlanılabilinir. Çünkü hizmet sektörü insan faktörüne dayalıdır. Ancak son dönemlerde

internet üzerinden rezervasyon sistemi gelişmiş ve interneti tercih eden müşteri sayısı artmıştır. Hem

müşteriler kendi işlemlerini kısa bir sürede yaptıkları için, hem de çalışanlar iş yükleri azaldığı için memnun

olmaktadırlar.

Turizm işletmecileri her zaman kendilerini geliştirmeyi hedeflemeli ve işletmelerine has bir kurum kültürü

oluşturarak rakiplerinden her zaman önde olmayı başarmalılardır. Uyguladıkları stratejileri her zaman gözden

geçirmeli, oluşan bir aksaklığı gidermek için her zaman fikir üretmelilerdir.

Değişim mühendisliği kavramını benimseyen işletmeler iyi oldukları dönemde bile bunun geçici bir durum

olabileceğini asla göz ardı etmemelilerdir. Değişim sonsuz bir süreçtir. Büyük firmalar bile ancak değişim

mühendisliğini uyguladıkları ve yeniledikleri sürece ayakta kalabilirler. Türkiye’deki işletmelerde

rakiplerinden geri kalmamalıdır. Bunun için devletin ve özel sektörün birlikte hareket ederek, şirketlerin

bakış açılarını geliştirici eğitim çalışmalarına önem vermeleri gerekmektedir.
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İncekara SHMYO

Özet

Örgütsel davranış araştırmalarında son dönemlerde yer almaya başlayan iki önemli konu, örgütsel sessizlik

ve örgütsel güven kavramlarıdır. Örgüt çalışanlarının işi, işyeri ve diğer faaliyetleriyle ilgili düşünce, öneri ve

kaygılarını dile getirmemeleri şeklinde ortaya çıkan davranış biçimi örgütsel sessizlik olarak

tanımlanmaktadır. Örgütsel güven ise yönetici ve astların iş ilişkisi içerisinde, çeşitli etkileşimler sonucunda,

birbirlerine karşı davranışlarının tutarlılığı olarak ifade edilmektedir. Buradan hareketle başarıya ulaşma

hedefini benimseyen örgütler ve yöneticiler, çalışanlarından en üst düzeyde verim elde etmenin yollarını

aramaktadırlar.

Bu çalışmada dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanların örgütsel güven duygularının örgütsel

sessizlik davranışları üzerinde etkili bir faktör olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır.

Yapılan analiz sonucunda araştırmanın temel amacı olan örgütsel sessizlik ve örgütsel güven arasında negatif

yönlü orta kuvvette bir ilişki saptanmıştır. Örgütsel sessizlik ile örgütsel güven arasındaki ilişki

belirlendikten sonra yapılan regresyon analizinde R²=0,477 olarak tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında

örgütsel sessizlik davranışı ve örgütsel güven algısı ile demografik özellikler arasında anlamlı bir farklılığın

olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel sessizlik, örgütsel güven, otel işletmeleri.

Giriş

Teknolojik ilerlemelerin hızlı buna paralel olarak kültürel, sosyal ve siyasal değişimlerin kaçınılmaz olduğu

bir dönem yaşanmaktadır. Dış çevreden çeşitli girdiler alarak bir üretim süreci sonunda, yine dış çevreye

çıktılar sunan örgütler, hem uzak ve yakın çevrelerinden hem de iç çevrelerindeki değişimlerden önemli

ölçüde etkilenmektedir. Bilgi toplumuna doğru ilerleme kaydeden örgütlerin, işin fiziksel özelliklerinden

daha çok bilgiye dayalı, zihinsel ve yaratıcılık ölçütleri içerisinde değerlendirildikleri görülmektedir.

Bu araştırmada; örgütsel sessizlik davranışı ile örgütsel güven algısı arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmış,

bununla birlikte örgütsel güvenin alt boyutlarından olan bilişsel ve duyuşsal boyutlardan hangisinin örgütsel

sessizlik üzerinde daha çok etkiye sahip olduğu saptanmıştır. İnsan ilişkilerinin yoğun bir biçimde yaşandığı,

müşteri tatminin esas alındığı, bu noktada yeni, yaratıcı ve farklı düşüncelere sürekli ihtiyaç duyan turizm

sektörü çalışanlarının örgütlerine karşı duydukları güven duygusu ile sessizlik davranışları arasında bir ilişki

olabileceği araştırmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Söz konusu araştırmanın, uygulayıcılara ve alandaki

teorik çalışmalara katkı sağlayacağı umulmaktadır.
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Kavramsal Çerçeve

Örgütsel Sessizlik

Morrison ve Milliken (2000) tarafından örgütsel sessizlik “işgörenlerin işlerini ve kurumunu iyileştirmeyle

ilgili bilgi ve düşüncelerini kasıtlı olarak esirgemesi” olarak tanımlanmaktadır (Pinder ve Harlos, 2001, s.

348). Örgütsel sessizlik, işyerinde konuşmanın olmaması veya açık bir şekilde anlaşılabilecek bir davranışın

ortaya sergilenmemesidir (Dyne vd., 2003, s. 1364).

Örgütsel sessizlik; aktif, bilinçli, kasıtlı, amaçlı bir davranış olarak ele alınmakta ve incelenmektedir (Çakıcı

ve Çakıcı, 2007, s. 389). İşgörenlerin örgütsel problemler ve örgütsel iyileştirmeler hakkındaki düşüncelerini

kendilerinde tutmaları ve bu durumun kolektif olarak gerçekleşmesi örgütsel sessizlik olgusunun temelini

ortaya koymaktadır. Bu durum, örgütsel değişimin ve gelişimin önünde önemli bir engel olarak belirmektedir

(Morrison ve Milliken, 2000, s. 706-707).

Örgütsel Sessizliğin Boyutları ve Sınıflandırılması

Yapılan literatür taramasında sessizliğin farklı boyutlarda ele alınıp incelendiği görülmüştür. Sobkowiak

(2007) yapmış olduğu çalışmada, sessizliği akustik ve pragmatik sessizlik olarak iki boyuta ayırmıştır. Ses

dalgalarının eksik olduğu ortam olarak ifade edilen akustik sessizlik, stratejik ya da fayda sağlamaya yönelik

amaçlara ilişkin konuşma yokluğu olarak belirtilen pragmatik sessizlik, örgütsel sessizliğin alt boyutlarını

oluşturmaktadır (Pinder ve Harlos, 2001, s. 332–339). Bruneau, 1973 yılına yayınladığı eserinde pragmatik

sessizliği üç grupta sınıflandırmıştır. İlki psikolojik temelli sessizliktir, konuşma anında yapılan ve

istenmeden ortaya çıkabilecek durma ve hızlanmaları ifade eder. İkincisi; etkileşimli sessizliktir, diyalog

esnasında yargılamaları ve etkiyi içerir, duraklamayı daha uzun süre devam ettirmek için yapılır. Farklı

olarak algıladığımız biriyle tanıştığımız zaman gösterdiğimiz genel bir tepkidir. Üçüncüsü, sosyo-kültürel

sessizliktir; grup ve organizasyon düzeyindeki, genellikle resmi ilişkilerdeki duraksamayı yansıtır (Pinder ve

Harlos, 2001, s. 332–339).

Park ve Keil (2009) ise 3 tip sessizliğin olduğu ifade etmektedir. Bunlardan ilki bilinçli sessizliktir. Bu

sessizlik tipinde, işgörenlerin kasıtlı olarak sessiz kaldıkları, sorun ve düşünceleri hakkında konuşmadıkları

görülmektedir. İkinci tip sessizlik, defansif sessizliktir. Bu sessizlik tipinde işgörenlerin kendi menfaatlerini

korumak ve çatışma ortamı oluşturmamak için sessiz kalmayı tercih ettikleri görülür. Son sessizlik tipi ise

toplu sessizliktir. İşgörenlerin birlikte aldıkları kararlar sonucu, fikirlerini açıklamama ve susmayı tercih

etmelerini içeren sessiz kalma şeklidir (Kahveci, 2010, s. 9).

Dyne, Ang ve Botero (2003)’de sessizliğin üç türü olduğunu ifade etmişlerdir. Razı olma sessizliği olarak

ifade edilen ilk türde “hoş olmayan bir şeyin kabul edilmesine dayalı olarak, değerli düşünce ve bilgilerin

gizlenmesi” konusu ele alınmaktadır. “Bireyin kendisini korumak amacıyla önemli düşünce ve bilgilerini

gizlemesi” olarak tanımlanan ikinci tür ise savunmacı sessizliktir. Olumlu sosyal sessizlik olarak ifade edilen

üçüncü tür ise “kendinden çok başkalarının mutluluğunu düşünme ya da yardımseverlik gibi nedenlerle

çalışanların işle ilgili düşüncelerini ve bilgilerini diğer insanların ya da örgütün yararı için gizlemesi” olarak

tanımlanmaktadır (Dyne, 2003, s. 1359-1392).

Örgütsel Güven

Örgütsel güven, TDK tarafından “korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu olarak

tanımlanmıştır (TDK, Türkçe Sözlük, www.tdkterim.gov.tr). Hosmer (1995) örgütsel güveni, güvenilen

tarafın ahlaki olarak doğru biçimde davranacağına dair, beklenti temeline dayanan bir olgu olarak ifade

etmektedir (Tüzün, 2007, s. 95).

Güven duygusu, kelimelere dökülmesi zor, elle tutulmaz, gözle görülmez soyut bir kavramdır ama bu

duygunun yokluğu veya varlığı, kendisini hayatın her anında hissettirir. Güven duygusunun üç boyutu vardır;

kendine güven duymak, güvenilir olmak ve başkalarına güven duymak (Baltaş, 2000, s. 57).

Asunakutlu (2002) yapmış olduğu çalışmasında güven duygusunun üç boyutunu şu şekilde açıklamaktadır:

Güven duymasının öncelikle kendisini ve sınırlarını kabul etmesi ve kendi iç sesine kulak vermesi ile

başladığını belirtmektedir. Bir insanın güvenilir olarak nitelendirilebilmesi için; kişinin sözünü tutması,
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bütünlük sergilemesi, bir görevi yapacak yetkinlik ve beceriye sahip olması, dürüst ve sorumluluk sahibi

olması gerektiği belirtilmektedir. Kişilerin başkalarına güven duyması; beklentilere, kişisel özelliklere, dünya

görüşüne, risklere ve çıkarlara bağlı, karmaşık bir süreç olarak nitelendirilmektedir (Asunakutlu, 2002).

Örgütsel güven, hem örgüt içi hem de örgütler arası ilişkilerde yer alan bir unsur olarak görülmektedir. Örgüt

içi güven örgüt üyelerinin paylaştığı güven düzeyini ifade ederken, örgüt dışı güven örgütün müşterileri,

tedarikçileri veya ortakları ile ilgili güveni yansıtmaktadır (Arslan’dan aktaran Terekli, 2010, s. 28). Örgüt içi

güven, örgüt içinde oluşan güven iklimi olup, örgütsel rollere, ilişkilere, deneyimlere dayanarak, örgüt

üyelerinin niyetleri ve davranışları hakkındaki olumlu beklentileridir. Üst düzey örgütsel güven yaratan

örgütlerin, örgüt yapılarının daha uyumlu, stratejik ittifakının daha güçlü, takımları oluşturmada etkin olduğu

ve kriz yönetimini başarıyla gerçekleştirdikleri görülmektedir. Yüksek güvene sahip örgütlerin, düşük güvene

sahip örgütlere göre daha başarılı, intibakı kolay ve yenilikçi örgütler olduğu gözlemlenmektedir.

Örgütsel başarının gerçekleştirilmesinde, güven duygusu önemli bir unsur olarak karşımıza gelmektedir.

Güven, gerek olumlu bir ilişki sisteminin sonucundaki işbirliğinin artmasında, gerekse yönetici ile çalışan

arasındaki ilişkiyi örgütsel başarıya dönüştürmede önemli bir konudur (Brehm ve Gates, 2002, s. 25-28).

Örgüt üyeleri arasındaki yüksek güven, merkezleşmenin azalmasına yol açmaktadır. Bunun sonucunda karar

alma süreci hızlanmakta ve alınan kararların niteliği yükselmektedir. Güven azlığıysa merkezleşmeyi

arttırmakta, katı dışsal denetimi devreye sokmaktadır (Sargut, 1994, s. 102).

Güven duygusunun hakim olmadığı örgütlerde, çalışanlar birbirini suçlamakta, sürekli olarak savunma

mekanizmaları geliştirmekte, sorumluluk almaktan kaçınmakta, şüpheci ve kıskanç olmakta, dedikodu

yapmakta, sürekli işten kaçma davranışı göstermekte ve örgütün hedeflerini benimsememektedir (Büyükdere

ve Solmuş, 2006).

Yöntem

Evren ve Örneklem

Araştırma evrenini Ankara’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı ulusal ve uluslararası zincire bağlı otel

işletmelerinin çalışanları oluşturmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara İl Kültür ve Turizm

Müdürlüğünden elde edilen verilere göre Ankara’daki dört ve beş yıldızlı otellerden (13 beş yıldızlı, 34 dört

yıldızlı) anket çalışmalarına katılmaları için destek istenmiştir. Evreni oluşturan çalışanların tamamına

ulaşma imkânı bulunduğundan, örneklem sayısının saptanmasına gerek duyulmamıştır. Ancak, bazı oteller

işletme dışına bilgi vermek istemedikleri, iş yoğunlukları ve çok fazla anket doldurma talebiyle karşılaştıkları

için anket çalışmasına katılmayı kabul etmemişlerdir. Otellerdeki çalışanlar ile doğrudan görüşme yoluyla

anket uygulamasına gidilerek tam sayım yöntemi uygulanmıştır. Geri dönüşü sağlanan 255 adet anketin 248

tanesi değerlendirmeye alınmıştır.

Veri Toplama Yöntemi

Araştırma için gerekli veriler anket tekniği aracılığıyla elde edilmiştir. Veri toplamak için örgütsel sessizlik

ve örgütsel gönüllülük ölçeklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın ölçeğinin ilk kısmında araştırmacılara

yönelik demografik özelliklerin yer aldığı denek bilgi formu kullanılmıştır.

Örgütsel sessizliğe ait verileri toplamak için kullanılan ölçek, Çakıcı ve Çakıcı (2007) tarafından

geliştirilmiştir. Ölçekte 29 madde bulunmaktadır. İlk 13 madde örgütsel sessizliğin alt boyunu oluşturan

yönetsel ve örgütsel nedenler; daha sonraki beş madde işle ilgili konular; 19., 20., 21. ve 22. sorular deneyim

eksikliği; 23., 24., 25., 26. sorular izolasyon korkusu; 27., 28., 29. sorularda ilişkileri zedeleme korkusu ile

ilgili maddeler yer almıştır.

Örgütsel güven için veriler, Bromiley ve Cummings (1996) tarafından geliştirilen ölçek ile elde edilmiştir. Bu

ölçekte 12 soru yer almaktadır. Her iki ölçek beşli Likert formatından yararlanarak düzenlenmiş ve

uygulanmıştır.

Araştırmada kullanılan bu ölçeklerin güvenilirlikleri için Cronbach Alpha katsayısı tespit edilmiştir. Örgütsel

sessizlik ölçeği için α=0,898; örgütsel güven ölçeği için α=0,762 olarak saptanmıştır. Elde edilen Cronbach

Alpha değerlerinin sosyal bilimler açısından güvenilir ve kabul edilir düzeyde olduğu söylenebilir. Örgütsel

sessizliği oluşturan alt boyutlar için de Alpha değeri 0,70’in üzerinde çıkmıştır.
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Veri Analiz Yöntemi

Araştırma verilerinin analizi için SPSS 15.0 (Statistical Packages for the Social Sciences) istatistiksel paket

programı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan kişilerin bireysel özelliklerine ilişkin olarak yüzde frekans

değerleri verilmiştir. Yapılan analiz sonucunda dağılımın normal dağılım sergilemediği tespit edilmiş ve bu

nedenle non-parametrik testlerden yararlanılmıştır.

Bulgular ve Sonuç

Araştırma Örneklemine İlişkin Bulgular

Araştırmaya katılan çalışanların demografik özellikleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

Tablo 1. Kişisel Bilgilere İlişkin Tanımlayıcı İstatistik Tablosu

Kişisel Bilgiler f % Kişisel Bilgiler f %

Cinsiyet
Kadın 93 62,5 MedeniDurum Evli 83 33,5

Erkek 155 37,5 Bekar 165 66,5

Yaş 21-25 55 22,2 ÇalışmaSüresi 1 yıldan az 40 16,1

26-30 67 27,0 1-5 yıl 114 46,0

31-35 102 41,1 6-10 yıl 80 32,3

36-40 18 7,3 11-15 yıl 12 4,8

41-45 6 2,4 16-20 yıl 2 0,8

Eğitim İlköğretim 44 17,7 Pozisyon O. ve Ü. K. Yön. 72 29,0

Lise 103 41,5 İşgören 176 71,0

Önlisans 68 27,4 YıldızSayısı 4 Yıldızlı 94 37,9

Lisans 33 3,3 5 Yıldızlı 154 62,1

Ankete katılan çalışanların % 62,5'i kadın, %41,1'i 31-35 yaş aralığında, %41,5'i lise mezunu, %66,5'i

bekar, %46'sı 1-5 yıl çalışma süresine sahip, %71'i işgören ve %62,1'i beş yıldızlı otellerde istihdam

edilmektedir.

Örgütsel Sessizlik Davranışı ve Örgütsel Güven Algısına Ait Bulgular

Çalışanların örgütsel sessizlik ve örgütsel güven algılarına ilişkin bulgular Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2. Örgütsel Sessizlik Davranışı ve Örgütsel Güven Algısına Ait Aritmetik Ortalama ve Standart

Sapma

Mean (X) Standart Sapma (S.S.)

Örgütsel Sessizlik 2,0888 0,4748

Örgütsel Güven 3,0782 0,6312

Çalışanların örgütsel sessizlik davranışı orta düzeyin altında (ort. 2,0888, ss.,0,4748) ve örgütsel güven

algılarının (ort. 3,0782, ss.,0,6312) orta düzeyde olduğu görülmüştür.

Araştırmaya Katılan Çalışanların Kişisel Özellikleriyle Örgütsel Sessizlik Davranışı

ve Örgütsel Güven Algısına İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması

Çalışanların cinsiyet değişkeni bakımından örgütsel sessizlik ve örgütsel güven algılarının karşılaştırılması

amacıyla Mann-Whitney U Testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 3'te verilmiştir.
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Tablo 3. Katılımcıların Örgütsel Sessizlik Davranışı ve Örgütsel Güven Algılarının Cinsiyete Göre

Anlamlı Bir Farklılık Gösterip Göstermediğine İlişkin Yapılan Mann-Whitney U Testi

Cinsiyet N SıraOrtalama Z Mann

Whitney

U

p

Örgütsel Sessizlik Kadın 93 151,79

Erkek 155 108,13

Örgütsel Güven Kadın 93 115,76
-1,489 6395,0 0,136

Erkek 155 129,74

-4,642 4669,5 0,000

Araştırma kapsamında örgütsel sessizlik ve örgütsel güven ile cinsiyet arasındaki farklılık istatistiksel olarak

Mann Whitney U testi ile 0,05 önem seviyesinde analiz edilmiştir. Buna göre örgütsel sessizlik ile cinsiyet

arasında anlamlı bir farklılık tespit edilirken (p=0,000 ve Z=-4,642); örgütsel güven ile cinsiyet arasında

anlamlı bir farklılık (p=0,136 ve Z=-1,489) tespit edilememiştir. Örgütsel sessizlik için aritmetik ortalamalara

bakıldığında, erkeklerin örgütsel sessizlik için verdiği cevap ortalamaları kadınlara göre daha düşüktür.

Buradan kadınların erkeklere göre daha fazla sessizlik davranışı içersine girdiği belirtilebilir. Örgütsel güven

ortalamaları incelendiğinde erkeklerin aritmetik ortalama değerlerinin bayanlardan daha yüksek olduğu

saptanmıştır.

Tablo 4. Katılımcıların Örgütsel Sessizlik Davranışı ve Örgütsel Güven Algılarının Yaşa Göre

Farklılık Gösterip Göstermediğine İlişkin Yapılan Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları

ÖrgütselSessizlik Yaş N Sıra

Ortalama

X2 SerbestlikDerecesi p

21-25 55 139,66

19,58 4 0,001

26-30 67 119,55

31-35 102 108,0836-40 18 178,22

41-45 6 158,67

Örgütsel Güven 21-25 55 106,35 8,55 4 0,073

26-30 67 122,87

31-35 102 138,1936-40 18 106,11

41-45 6 131,58

Araştırma kapsamında Kruskal Wallis H testi ile örgütsel sessizlik ve örgütsel güvenin yaşa göre anlamlı

farklılık gösterip göstermediği 0,05 önem seviyesinde istatistiksel olarak incelenmiştir. Örgütsel sessizlik ile

yaş değerleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilirken (p=0,001 ve X²=19,58); örgütsel güvenin yaşa göre

farklılık göstermediği (p=0,073 ve X²=8,55) saptanmıştır. Örgütsel sessizliğe yönelik aritmetik ortalamalara

bakıldığına en düşük ortalama 31-35 yaş aralığında çalışanlara aittir. Bu yaş aralığında çalışanların örgütsel

sessizlik davranışını daha az sergiledikleri belirtilebilir. Örgütsel güvene ait ortalamalara bakıldığında ise 31

35 yaş aralığında olanların daha fazla güven duygusuna sahip olduğu söylenebilir.
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Tablo 5. Katılımcıların Örgütsel Sessizlik Davranışı ve Örgütsel Güven Algılarının

Eğitim Durumuna Göre Anlamlı Bir Farklılık Gösterip Göstermediğine İlişkin Yapılan

Kruskal-Wallis H Testi

ÖrgütselSessizlik EğitimDurumu N SıraOrtalama X2 SerbestlikDerecesi p

İlköğretim 44 17,7

14,50 3 0,002
Lise 103 41,5Önlisans 68 27,4

Lisans 33 13,3

Örgütsel Güven İlköğretim 44 17,7

2,357 3 0,502
Lise 103 41,5

Önlisans 68 27,4Lisans 33 13,3

Araştırma kapsamında Kruskal Wallis H testi ile örgütsel sessizlik ve örgütsel güvenin eğitim durumuna göre

anlamlı farklılık gösterip göstermediği 0,05 önem seviyesinde istatistiksel olarak incelenmiştir. Örgütsel

sessizlik ile eğitim durumu arasında anlamlı bir farklılık tespit edilirken (p=0,002 ve X²=14,50); örgütsel

güvenin eğitim durumuna göre farklılık göstermediği (p=0,502 ve X²=2,357) saptanmıştır. Örgütsel

sessizliğe yönelik aritmetik ortalamalara bakıldığına en düşük ortalama lisans mezunu çalışanlara aittir. Bu

eğitim seviyesindeki çalışanların örgütsel sessizlik davranışını daha az sergiledikleri belirtilebilir. Örgütsel

güvene ait ortalamalara bakıldığında da lise mezunu olanların daha fazla güven duygusuna sahip olduğu

söylenebilir.

Tablo 6. Katılımcıların Örgütsel Sessizlik Davranışı ve Örgütsel Güven Algılarının

Çalışma Süresine Göre Anlamlı Bir Farklılık Gösterip Göstermediğine İlişkin Yapılan

Kruskal-Wallis H Testi

ÖrgütselSessizlik ÇalışmaSüresi N SıraOrtalama X2 SerbestlikDerecesi p

1 yıldan az 40 171,13 45,691 4 0,000

1-5 yıl 114 134,25

6-10 yıl 80 101,6611-15 yıl 12 45,88

16-20 yıl 2 21,50

Örgütsel Güven 1 yıldan az 40 85,32

25,124 4 0,000

1-5 yıl 115 120,38

6-10 yıl 80 139,9911-15 yıl 12 178,63

16-20 yıl 2 198,50

Araştırma kapsamında Kruskal Wallis H testi ile örgütsel sessizlik ve örgütsel güvenin çalışma süresine göre

anlamlı farklılık gösterip göstermediği 0,05 önem seviyesinde istatistiksel olarak incelenmiştir. Örgütsel

sessizlik (p=0,000 ve X²=45,691) ve örgütsel güven (p=0,000 ve X²=25,124) ile çalışma süresi arasında

anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Örgütsel sessizliğe yönelik aritmetik ortalamalara bakıldığında en

düşük ortalama 16-20 yıl arasında çalışanlara aittir. Bu çalışma süresine sahip işgörenlerin örgütsel sessizlik

davranışını daha az sergiledikleri belirtilebilir. Örgütsel güven algısına ait ortalamalara bakıldığında ise 1-5

yıl arasında çalışanları daha fazla güven duygusuna sahip olduğu söylenebilir.
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Tablo 7. Katılımcıların Örgütsel Sessizlik Davranışı ve Örgütsel Güven Algılarının Pozisyona Göre

Anlamlı Bir Farklılık Gösterip Göstermediğine İlişkin Yapılan Mann-Whitney U Testi

Örgütsel Sessizlik Pozisyon N SıraOrtalama Z Mann
Whitney U p

Orta ve ÜstKad. Yön. 72 62,38

-8,725 1863,50 0,000

Çalışanlar 176 149,91

Örgütsel Güven Orta ve ÜstKad. Yön. 72 170,57

-6,485 3019,00 0,000

Çalışanlar 176 105,65

Araştırma kapsamında örgütsel sessizlik ile örgütsel güven ve çalışanların pozisyonları arasındaki farklılık

istatistiksel olarak Mann Whitney U testi ile 0,05 önem seviyesinde analiz edilmiştir. Buna göre örgütsel

sessizlik (p=0,000 ve Z=-8,725) ve örgütsel güven (p=0,000 ve Z=-6,485) ile çalışanların pozisyonları

arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Örgütsel sessizlik için aritmetik ortalamalara bakıldığında, orta ve

üst kademe yöneticilerin örgütsel sessizlik davranışı için verdiği cevap ortalamaları çalışanlara göre daha

düşüktür. Örgütsel güven ortalamaları incelendiğinde ise çalışanların güven ortalamaların orta ve üst kademe

yöneticilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Tablo 8.
Katılımcıların Örgütsel Sessizlik Davranışı ve Örgütsel Güven Algılarının

Yıldız Sayısına Göre Anlamlı Bir Farklılık Gösterip Göstermediğine İlişkin Yapılan

Mann-Whitney U Testi

Örgütsel Sessizlik Yıldız Sayısı N SıraOrtalama Z Mann
Whitney

U p

4 Yıldızlı 94 153,43
-4,963 4519,0 0,000

5 Yıldızlı 154 106,84

Örgütsel Güven 4 Yıldızlı 94 83,42

-7,064 3376,5 0,000

5 Yıldızlı 154 149,57

Örgütsel sessizlik ve örgütsel güven ile yıldız sayısı arasındaki farklılık istatistiksel olarak Mann Whitney U

testi ile 0,05 önem seviyesinde analiz edilmiştir. Buna göre örgütsel sessizlik (p=0,000 ve Z=-4,963) ve

örgütsel güven (p=0,000 ve Z=-7,064) ile çalışılan işletmenin yıldız sayısı arasında anlamlı bir farklılık tespit

edilmiştir. Örgütsel sessizlik için aritmetik ortalamalara bakıldığında, beş yıldızlı otel işletmelerinde örgütsel

sessizlik davranışının düşük olduğu, örgütsel güven ortalamaları incelendiğinde ise beş yıldızlı otel

işletmelerinde çalışanların güven algılarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Tablo 9.
Araştırmaya Katılan Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik Davranışı ve

Örgütsel Güven Algılarına İlişkin Correlate-Bivariate Spearman’s Analiz Tablosu

**p<0,01

Spearman’sKorelasyonu (r) Örgütsel Sessizlik Örgütsel Güven

Örgütsel Sessizlik

P 1,000 -0,691**

r - 0,000

Örgütsel Güven

P -0,691** 1,000

r 0,000 -

Tablo 9 incelendiğinde; örgütsel sessizlik davranışı ile örgütsel güven algısı (r=-0,691; p<0,01) arasında orta

düzeyde negatif yönlü doğrusal bir ilişki olduğu hesaplanmıştır. Örgütsel sessizlik ile örgütsel güven

arasındaki ilişki belirlendikten sonra, yapılan regresyon analizinde R²= 0,477 olarak saptanmıştır. Buna göre

sessizliğin meydana gelmesinde % 47 oranında güven etkin bir unsur olarak bulunmuştur.
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Sonuç ve Öneriler

Araştırma bulgularına göre örgütsel sessizlik davranışının cinsiyete göre farklılık gösterirken örgütsel güven

algısının cinsiyete göre farklılık göstermediği saptanmıştır. Buna göre kadın çalışanların erkeklere oranla

daha fazla sessiz kalmayı tercih ettikleri söylenebilir. Çalışanların yaş ve eğitim durumları örgütsel sessizlik

davranışının oluşmasında anlamlı bir farklılık meydana getirirken, örgütsel güven algısı için anlamlı bir

farklılık söz konusu değildir.

Bir başka değişken olan çalışma süresi incelendiğinde, örgütsel sessizliğin ve örgütsel güvenin farklılık

gösterdiği söylenebilir. Bulgulara göre 5 yıla kadar çalışma süresine sahip çalışanların sessiz kalmayı tercih

ettikleri, 16-20 yıl arasındaki çalışanların örgütsel güven duygularının diğerlerinden yüksek olduğu tespit

edilmiştir. Buna göre çalışma süresi arttıkça güven duygusunun arttığı ifade edilebilir.

Çalışanların pozisyonları ile örgütsel sessizlik ve örgütsel güven arasında anlamlı bir ilişki olduğu, buna göre

çalışanlar sessiz kalma davranışı gösterirken güven duygularının da buna paralel olarak düşük olduğu

söylenebilir.

Yıldız sayısı ile örgütsel sessizlik ve örgütsel güven arasında anlamlı bir ilişki olduğu, buna göre yıldız sayısı

arttıkça sessizlik davranışı azalmakta ve güven duygusu artmaktadır denilebilir.

Yapılan çalışmada örgütsel sessizlik ile örgütsel güven arasında ters yönlü ve orta düzeyde bir ilişki olduğu,

buna göre örgütsel sessizliğin meydana gelmesinde % 47 oranında örgütsel güvenin etkin bir unsur olduğu

bulunmuştur.

Çalışmadan elde edilen sonuçlar bağlamında, örgütlerin faaliyetlerini uygun şekilde devam ettirebilmesi,

sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayarak amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmeleri, daha üretken, kaliteli,

farklı ve yaratıcı çalışanlara sahip olabilmeleri ancak örgütlerine güven duymaları yolu ile gerçekleştirilebilir.

Örgütüne güvenen çalışanlar örgütünün amaç ve hedeflerini daha kolay benimseyecekler ve örgütlerinin

gelişmesi, farklılaşması ve büyümesi için gerekli görüş, düşünce ve duygularını örgütleri ile paylaşmaktan

çekinmeyecekler ve örgütlerine olumlu katkı sağlayacaklardır.
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Özet

Bu araştırma yerel halkın sahip olduğu turizm bilincinin, gelecekte, turizm sektöründe girişim gerçekleştirme

niyetleri üzerinde ne derece etkili olduğunu tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Tataoğlu ve

diğerlerinin geliştirmiş olduğu turizm algısı ölçeğiyle, Linan ve Chen’in 2006’da oluşturdukları ölçekten

girişimcilik niyeti ile ilgili kısım alınarak bir ölçek oluşturulmuş ve Eskişehir’de ikamet eden 200 kişiye

uygulanmıştır. Bu 200 anketten 2’si geçersiz sayılmış, geri kalan 198 anket üzerinden analiz

gerçekleştirilmiştir. Ankette yerel halkın sosyo-demografik özellikleri ve turizm algılamalarına ilişkin

araştırma soruları üzerinde durulmuş ve bu algısal özelliklerin girişimcilik niyetiyle ilişkisi

değerlendirilmiştir. İstatistiki analiz için SPSS 15 ve Lisrel 8 paket programları kullanılmıştır. Sonuç olarak;

turizm konusundaki katılımcı algılamalarının girişimcilik niyeti üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik niyeti, turizm etkisi, turizm algısı, yerel halk.

Giriş

Turizm, ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel boyutlarıyla hizmet sektörü içinde önemli bir yer tutmakta ve

turizmin gelişimi ve sürdürülebilirliği açısından, yerel halkın turizm anlayışı ve turizme yaklaşımı çok önemli

bir etken oluşturmaktadır. Yerel halk, turizmin etkin olduğu alanlarda, turistlerle girdikleri diyaloglar,

turistlerin davranışlarını gözlemleme ve taklit etme gibi turizmin direkt etkilerinin dışında, turizmin yerel

halkın yaşadığı coğrafyayı şekillendirmesi ve değiştirmesi gibi açılardan da dolaylı etkilerle karşı karşıya

kalmaktadır. Yerel halk, turizm ile bu etkileşimi sonrası, sosyal ve kültürel özelliklerinin yanı sıra, birçok

açıdan değişim yaşayabilmektedir. Bu değişimlerin turistlere yönelik arz olanaklarını da etkilediği

görülmektedir. Turizm faaliyetleri ile etkileşim içinde bulunan bireylerin turizm faaliyeti algılamaları,

girişimcik teşebbüslerine de etki edebilmektedir. Girişimcilik üzerinde etkili olan birçok bileşen bulunmakla

beraber, girişimcilikle sosyal yapı arasında yakın bir ilişki mevcuttur ve bu sosyal yapılar belirli davranış

kalıpları, kurumsal örüntüler ve kültürel formlar üreterek o toplumdaki yaşam biçimlerine, düşünme ve

algılama sistemlerine yön vermektedirler (Aytaç, 2006:147). Toplumun algılama sistemini ve dolayısıyla

sosyal yapıyı etkileyen önemli unsurlardan biri de turizm faaliyetleridir. Turizmin doğurduğu bu etkiler

olumlu ve olumsuz olabildiği gibi yerel halkın da bu bağlamda turizme olan bakış açısı olumlu veya olumsuz

yönde şekillenebilmektedir. Bu çalışmanın asıl amacı turizmin algılanan bu etkisinin olumlu ya da olumsuz

olması durumunda bunun girişimcilik niyeti üzerinde ne gibi etkiler doğuracağını saptamaya çalışmaktır.

Yerel halkın turizm konusundaki olumlu algılarının girişimcilik niyetlerini pozitif yönde etkilediği

düşünülmektedir. Araştırma bulgularının bu ilişkiyi destekleyecek şekilde ortaya çıkması durumunda turizm

algılamasına dönük çalışmaların istenilen girişimcilik faaliyetlerine neden olabileceği düşünülmektedir.

Araştırmanın bir başka alt konusunu da turizm konusundaki algılamaların demografik özelliklere göre

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Varsa farklılaşmanın ortaya konulması ile turizm algısının

iyileştirilmesine dönük daha somut faaliyetlerin planlanmasına katkı sunulabilmesi mümkün olabilecektir.
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Literatür Taraması

Algı; kişiden kişiye değişiklik gösteren, aynı durum veya şartlar altında oluşan farklı şartlanmalardır

(Erdamar, 2011). Algılamanın özünde yorum vardır ve algılama çalışmaları, bireylerin çevrelerindeki insan

ve konuları, nesneleri nasıl algıladıkları ve yorumladıklarını inceler (İnceoğlu, 2010:63). Algının

yönetilebilmesi, bireylerin algı sistemleri anladıktan sonra, bu sistemleri etkileyerek karşı tarafın algısını

istenilen yöne çevirmede son derece önemlidir (Uğurlu, 2008:150).

Yerel halkın turizm gelişimine yönelik algılarını anlayabilmek, turizm gelişiminin sürdürebilirliği ve başarısı

açısından çok önemlidir (Gürsoy, Chi ve Dyer, 2009:723) ve onların desteği de yine başarılı, sürdürülebilir

bir turizm gelişimi için gereklidir (Cengiz ve Kırkbir, 2007:20 ). Yerel halkın bu desteğinin girişim

faaliyetlerine dönüşebilmesinde turizm algılarının rolünü ortaya koyabilmek, bireylerin bu anlamda

gerçekleştirdikleri davranışlarla algılamaları arasındaki ilişkiyi yorumlayabilmek adına önem teşkil eder.

Turizmin ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel etkileri bu algıların oluşumunu etkiler ve bu etkilerin

yoğunluğu, çeşidi ve zamanındaki değişiklerle algılar şekillenir. Avcıkurt’un (2003:8) belirttiği gibi; bir

bölgedeki turizm çeşitleri, bu bölgeye gelen turistlerin sayısı ve turistlerin sosyo-ekonomik özelikleri, bu

özelliklerin yanı sıra ortalama kalış süreleri ve turistik yörenin özellikleri gibi birçok faktör turizmin o yöre

ve yerel halk üzerindeki etkisinde önemli birer etkendir. Bu etkiler aynı zamanda girişimcilik davranışlarını

da şekillendirmektedir. Ersoy’un (2010:73) vurguladığı üzere girişimcilik ile bireyin içinde yaşadığı, doğup

büyüdüğü sosyal yapı arasında yakın ilişki bulunmaktadır ve bireyler içerisinde yaşadıkları toplumun sosyal

yapısından eğitim durumuna ve ekonomik faaliyetlere kadar birçok faktörden büyük oranda etkilenmekte ve

girişimcilerin düşünce yapısına bu ortam şekil vermektedir.

Literatürde, yerel halk tarafından algılanan turizm etkisiyle, girişimcilik kavramı ve girişimcilik eğilimi

genellikle ayrı başlıklarda ele alınmış, bu bağlamda girişimcilikle ilgili yapılan çalışmalarda çoğunlukla

sosyo-kültürel etkiler üzerinde durulmuştur (Demirel ve Tikici, 2004; Aytaç ve İlhan, 2007; Erbatu, 2008;

Kara,2009 ). Bu çalışmalarda turizmin ekonomik boyutları başta olmak üzere çevresel, sosyal ve kültürel

etkilerinden söz edilmiş, 1990 ve sonraları yerel halk ve toplum araştırmaların odak noktası olmuştur

(Altunel, 2009:68). Bu çalışmalarda yerel halkın turizm karşısındaki tutumunun önemli olduğu ve turizmin

gelişimi adına yapılan çalışmalara yerel halkın katılımının gerekliliğinden söz edilmiştir (Gun,1988; Keogh,

1990; Yoon, Gürsoy ve Chen, 2001; Kuvan ve Akan, 2004). Bu araştırmaların yanı sıra, yerel halkın turizm

algısına yoğunlaşan diğer çalışmalarda, yerel halkın turizm algılarının farklılık gösterdiği görülmüştür. Bazı

araştırmacılar (Ap, 1992; Korça, 1998; Raymond ve Brown, 2007), yerel halkın turizme karşı takındığı

olumsuz tutumlardan söz ederken, bazı araştırmacılar (Avcıkurt ve Soybalı, 2002; Gümüş ve Özüpekçe,

2009; Baran ve Taşgit, 2010) yöre sakinlerinin turizme olumlu yaklaştığını belirlemiştir. Buna göre, bazı

bölgelerde, yerel halk turizm gelişimini desteklerken, bazı bölgelerde ise buna karşı çıkmaktadır. Rızaoğlu

(2003:299-300)’nun belirttiği üzere girişimcilikte de bu bağlamda farklılıklar gözlenmektedir. Turizme

olumlu yaklaşan bireyler daha girişken özellikler sergilerken, turizm ile ilgili olumsuz algılara sahip bireyler

turizm gelişimine olumsuz bakabilmektedirler.

Girişimcilik niyetini ölçmeyi hedefleyen çalışmaların çoğunda üniversite öğrencileri göz önünde

bulundurulmuş (Arslan, 2002; Akşit, 2003; Lüthje ve Franke, 2003; Souitaris, Zerbinati ve Al-Laham, 2007;

Avşar, 2007; Karabulut, 2009; Yılmaz ve Sünbül, 2009; Gürel, Altınay ve Daniele, 2009; Naktiyok ve

Timuroğlu, 2009; Kaya, Güzel ve Çubukçu, 2011) ve girişimcilik eğilimi üzerinde girişimcilik eğitiminin,

farklı kültürler ve bireysel özelliklerin etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Literatürde yerel halkın turizme bakışı

ve girişimcilik niyeti üzerine olan çalışmaların ise birbiri ile ilişkilendirilmedikleri görülmektedir. Ancak

gerek Ersoy (2010)’un çalışması gerekse Rızaoğlu (2003)’nun çalışmaları girişimcilik niyetinin turizm ile

algılamadan etkilendiğini ortaya koymaktadır. Algılamanın davranış niyetini etkileyen önemli bir değişken

olması ve algılamayı değiştirecek faaliyetlerle davranış niyetinin değiştirilebilecek olması (Uğurlu,

2008:150), bir araştırmayla sınanması gereken önemli bir ilişki olarak düşünülmektedir. Eskişehir’de

özellikle alternatif turizm faaliyetlerine yönelik olarak faaliyet gösterebilecek tesislerin yetersizliği bu

araştırmanın gerekçesini oluşturmaktadır. Bu araştırma, turizm algısı ve boyutları ile girişimcilik niyeti

arasında ilişkileri ve turizm algısı ile ilgili hangi boyutun girişimcilik niyetine daha fazla etki etiğini ortaya

koymayı amaçlamaktadır. Bu noktadan hareketle araştırma modeli ve hipotezler aşağıdaki gibi

kurgulanmıştır.
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Şekil 1. Girişimcilik Niyeti Modeli

Ekonomik

Gelişme

Sosyal ve

Kültürel

Çevre

Kalitesi

H2(+) H4(+)H3(+)H5(+) H7(+)

H6(-)

Toplumsal

Davranış

Ulusal ve Yerel

Hizmetler

Yaşam

Maliyeti

H1: Yerel halkın girişimcilik niyeti demografik özelliklere (cinsiyet, eğitim durumu, yaş, gelir, çalışılan

sektör) göre farklılık göstermektedir.

H2: Turizm ile ilgili sosyal ve kültürel algı ile girişimcilik niyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı ve

pozitif yönlü bir ilişki vardır.

H3: Turizm ile ilgili ekonomik gelişme algısı ile girişimcilik niyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı ve

pozitif yönlü bir ilişki vardır.

H4: Turizm ile ilgili çevre kalitesi algısı ile girişimcilik niyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif

yönlü bir ilişki vardır.

H5: Turizm ile ilgili ulusal ve yerel hizmetler algısı ile girişimcilik niyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı

ve pozitifyönlü bir ilişki vardır.

H6: Turizm ile ilgili yaşam maliyeti algısı ile girişimcilik niyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı ve

negatifyönlü bir ilişki vardır.

H7: Turizm ile ilgili toplumsal davranış algısı ile girişimcilik niyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı ve

pozitif yönlü bir ilişki vardır.

Yöntem

Bu araştırma iki adet hipotezi test etmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmada altı adet gizil değişken

bulunmaktadır: Sosyal ve kültürel, ekonomik gelişme, çevre kalitesi, ulusal ve yerel hizmetler, yaşam

maliyeti ve toplumsal davranışlar. Araştırma modelinin tüm boyutları için “kesinlikle katılmıyorum” dan

başlayıp “kesinlikle katılıyorum” a doğru devam eden 5’li likert ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmada

kullanılan 2 farklı ölçek grubu bulunmaktadır. Bu ölçekler, Tatoğlu vd. (2000) nin geliştirmiş olduğu turizm

algısı ölçeği ve Linan ve Chen (2006)’ nin geliştirmiş oldukları girişimcilik niyeti ölçeğidir. Turizm algısı

ölçeğinde sosyal ve kültürel, ekonomik gelişme, çevre kalitesi, ulusal ve yerel hizmetler, yaşam maliyeti ve

toplumsal davranış olmak üzere altı alt boyut ve 29 ifade bulunmaktadır. Girişimcilik niyeti ölçeği ise tek

boyut ve beş ifadeden oluşmaktadır.

Araştırmada kullanılacak örneklemle, kavramsal modeldeki değişkenlerin sınanmasına ve bulguların

genelleştirilebilmesine olanak tanıyacak büyüklükte verinin elde edilmesi hedeflenmiştir. Bu noktadan

Girişimcilik

Niyeti
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hareketle basit tesadüfi örnekleme yoluyla Eskişehir’de ekonomik canlılık yaşanan yerlerde farklı tarihlerde

yüzyüze görüşme yoluyla anketlerin doldurulması sağlanmıştır. Araştırmaya dâhil edilecek kişi sayısının

tespitinde analiz yöntemleri de dikkate alınarak, örneklem büyüklüğünün belirlenmesine çalışılmıştır.

Örneklemden toplanan veriler için doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik analizi uygulanmıştır. Bu

analizler için verilerin çoklu normalite varsayımını karşılaması gerekmektedir. Bu varsayımın

karşılanabilmesi için minimum örneklem büyüklüğünün 100 ile 150 arasında olması gerektiği ifade

edilmektedir (Hair, Anderson, Tatham ve Black., 1998). Dolayısıyla gerekli örneklem büyüklüğüne

ulaşılarak analizler yapılmıştır.

Verilerin analizinde iki aşamalı bir yaklaşım izlenmiştir. Öncelikle doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve

örneklem yeterliliği değerlendirilmiştir. İkinci aşamada ise yapısal eşitlik modeli test edilmiş ve çok boyutlu

modelin geçerli bir model olup olmadığı iyilik uyum değerleriyle analiz edilmiştir. Yapısal eşitlik modelinin

geçerliliğinin belirlenmesinde ki-kare/serbestlik derecesi oranı, CFI, GFI, AGFI, NFI, RFI, IFI ve RMSEA

indeksleri kullanılmıştır. Demografik değişkenlerin değerlendirilmesinde ise frekans ve yüzdelerden

yararlanılmıştır. Bunun yanında girişimcilik niyetinin demografik değişkenlere göre farklılaşıp

farklılaşmadığı ise Kruskal-Wallis varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular

Araştırmaya katılanların çoğunluğunu (%51,9) kadınlar oluşturmasına rağmen dağılımda bir dengenin

bulunduğundan söz edilebilir. Yaş aralığı açısından bakıldığında ise katılımcıların çoğunluğu 18-25 (%33,1)

ve 26-35 (%28,3) aralığında bulunduğu anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılanların aylık gelirlerinin önemli

farklılıklar gösterdiği anlaşılmaktadır. Aylık 500 TL ile 2.000 TL arasında gelir elde edenlerin %43,3, 2000

TL nin üzerinde gelir elde edenlerin ise %47,5oranla çoğunlukta olduğu anlaşılmaktadır. Aylık gelir durumu

ile ilgili soruya yanıt vermeyenlerin oranı ise %9,2 oranında gerçekleşmiştir. Araştırmaya katılanların

çoğunluğu lise mezunuyken (%43,3), onları lisans (%28,0) ve ön lisans mezunları (%11,1) izlemektedir.

Turizm sektöründe çalışanların oranı %15 iken, turizm sektörü dışında çalışanlar %48,7 olarak belirlenmiştir.

%31,2’lik grup ise şu anda herhangi bir yerde çalışmadığını ifade etmiştir. Katılımcıların büyük

çoğunluğunun (%72,3) uzun zamandır (10 yıldan fazla) Eskişehir’de ikamet ettikleri görülmektedir.

Ölçüm modeli (DFA)

Turizm Algısı Ölçeği

Ölçme modelini tahmin edebilmek için öncelikle doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılması öngörülmüştür.

Bunun için öncelikle çok değişkenli normallik varsayımı değerlendirilmiştir. Ancak bulgular çok değişkenli

normallik varsayımının sağlanamadığını gösterdiğinden maksimum olabilirlik yöntemine göre analiz

yapılmıştır. Bu yönteme göre yapılan değerlendirmede iyilik uyum değerleri: ki-kare/sd 3,247, RMSEA 0,11,

NFI 0,94, CFI 0,99, GFI 0,93, AGFI 0,92, IFI 0,99 ve RFI 0,94 olarak belirlenmiştir. İyilik uyum değerlerine

bakıldığında modelin kabul edilebilir bir model olduğu görülmektedir.

Girişimcilik Ölçeği

Ölçme modelini tahmin edebilmek için öncelikle doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılması öngörülmüştür.

Bunun için öncelikle çok değişkenli normallik varsayımı değerlendirilmiştir. Ancak bulgular çok değişkenli

normallik varsayımının sağlanamadığını gösterdiğinden maksimum olabilirlik yöntemine göre analiz

yapılmıştır. Bu yönteme göre yapılan değerlendirmede iyilik uyum değerleri: ki-kare/sd 8,676, RMSEA 0,21,

NFI 0,96, CFI 0,96, GFI 0,91, AGFI 0,72, IFI 0,96 ve RFI 0,92 olarak belirlenmiştir. İyilik uyum değerlerine

bakıldığında modelin kabul edilebilir bir model olduğu görülmektedir.

Ölçüm Modelinin Değerlendirilmesi

Ölçüm modeli için yeterli uyum değerleri bulunduktan sonra modelin güvenirliğini belirlemek için yakınsak

ve ıraksak geçerlik analizleri yapılmıştır. Iraksak ve yakınsaklık geçerliliği için Fornell ve Larcker (1981)’in

önerdiği metodoloji kullanılmıştır. Buna göre, bir faktöre ait ortalama açıklanan varyans değerinin (AVE) bu

faktörün diğer faktörlerle olan korelasyon değerlerinden büyük olması ayrıştırma geçerliliği için yeterlidir.

Tablo 2’de görülmekte olan korelasyon ve Tablo 1’de görülmekte olan AVE değerleri tüm faktörler için

ayrıştırma geçerliliğinin mevcut olduğunu ortaya koymaktadır.
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Tablo 1. Yapısal Model Sonuçları

Yapı Değişkenler StandartYükler SMC* YapıGüvenirliği Ortalama Varyans

(AVE)Girişimcilik (GRNYT) GRNYT1 0,94 0,77 0,959 0,85

GRNYT2 0,94 0,79

GRNYT3 0,93 0,77

GRNYT4 0,92 0,88

GRNYT5 0,91 0,88

Sosyal ve Kültürel (SYKL) SYKL1 0,93 0,77 0,938 0,80

SYKL2 0,93 0,82

SYKL3 0,91 0,79

SYKL4 0,86 0,63

SYKL5 0,84 0,58

Ekonomik Gelişme (EKGE) EKGE1 0,89 0,50 0,853 0,77

EKGE2 0,89 0,57

EKGE3 0,85 0,56

Çevre Kalitesi (ÇVKL) ÇVKL1 0,88 0,65 0,913 0,74

ÇVKL2 0,87 0,57

ÇVKL3 0,87 0,67

ÇVKL4 0,84 0,57

ÇVKL5 0,84 0,63

Ulusal Yerel Hizmetler (ULYH) ULYH1 0,87 0,97 0,957 0,89

ULYH2 0,92 0,95

ULYH3 0,76 0,94

ULYH4 0,86 0,93

ULYH5 0,82 0,91

Yaşam Maliyeti (YŞML) YŞML1 0,93 0,59 0,948 0,82

YŞML2 0,92 0,78

YŞML3 0,92 0,81

YŞML4 0,92 0,78

YŞML5 0,84 0,79

Toplumsal Davranış (TPDV) TPDV1 0,89 0,50 0,857 0,77

TPDV2 0,88 0,56

TPDV3 0,86 0,57

Yakınsaklık geçerliliği için ise gerekli olan koşul her bir soruya ait faktör yüklerinin 0.7’den, çoklu

korelasyon kare değerinin (SMC) de 0.5’den büyük olmasıdır (Aydın, 2009:196). Tablo 1’den de görüldüğü

gibi tüm ifadelere ait parametre tahminleri gerekli koşulu sağlamaktadır. Bu nedenle ölçüm modelinde

ayrıştırma geçerliliği de mevcuttur. Diğer yandan tüm faktörlere ait cronbach’s alfa değerlerinin 0.70

değerinden büyük olması ölçeklerin güvenilirliğini ortaya koymaktadır (Nunnally 1978).
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Tablo 2. Iraksak Geçerlik Matrisi

1 2 3 4 5 6 7

1.GRNYT 0,89

2. SYKL -0,18 0,69

3. EKGE -0,33 -0,49 0,64

4. ÇVKL -0,09 -0,18 0,47 0,77

5. ULYH -0,22 -0,50 -0,26 0,04 0,64

6. YŞML -0,07 -0,06 0,10 0,20 0,18 0,76

7. TPDV -0,06 -0,08 0,40 0,26 0,01 0,13 -0,88

Katılımcıların Demografik Özellikleri ile Girişimcilik Niyetleri Arasındaki İlişki

Araştırmaya katılanların girişimcilik niyetlerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı

Mann Whitney U ve Kruskal-Wallis varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları

farklılaşmanın cinsiyet (U=9,170, p<,01) ve turizm alanında çalışıp çalışmama durumu (X2=16,356, p<,01)

açısından var olduğunu ancak katılımcıların yaş, gelir, ikamet süresi, eğitim durumu gibi diğer demografik

değişkenleri açısından farklılaşmanın bulunmadığını göstermiştir. Bu noktadan hareketle H1 hipotezinin

kısmen geçerli olduğunu ifade etmek mümkündür.

Yapısal Eşitlik Modeli

Hipotezlerin test edilmesinde yapısal denklem modelleme tekniği kullanılmıştır. Bu teknik ile araştırma

hipotezlerini bir bütün olarak test etmek mümkün olabilmektedir. Hipotetik ilişkileri kapsayan yapısal

modelin LISREL programı ile analizinden elde edilen değerler (X2/df: 5,30; GFI: 0.96, AGFI: 0.96; CFI:

0.91) modelin veriye uygunluğuna işaret etmektedir. Değişkenler arasındaki ilişkilere ait standardize edilmiş

parametre tahminleri ve modelin değişkenlerdeki açıklayıcılık gücü Tablo 3’de toplulaştırılmış ve Şekil 2’de

sonuç modeli verilmiştir. Tablo 3’de de görüldüğü üzere turizm algısı girişimcilik niyetini pozitif yönde ve

anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Bu noktadan hareketle H2, H3, H4, H5, H7 hipotezlerinin geçerliliği

kanıtlanmış bulunmaktadır. Turizm algısı ve alt boyutları, girişimcilik niyeti değişkenindeki varyansın

%38,4’ünü açıklayabilmektedir.

Tablo 3. Yapısal Eşitlik Modeli İçin Standardize Edilmiş Yol Katsayıları ve t Değerleri

Değişkenler Arası İlişki ParametreTahmini t değeri Kabul/Red

Sosyal ve Kültürel → Girişimcilik Niyeti (H2)(+) 0,50 10,17*** K

Ekonomik Gelişme → Girişimcilik Niyeti (H3)(+) 0,51 7,23*** K

Çevre Kalitesi → Girişimcilik Niyeti (H4)(+) 0,64 7,89*** K

Ulusal ve Yerel Hizmetler → Girişimcilik Niyeti (H5) (+) 0,52 7,95*** K

Yaşam Maliyeti → Girişimcilik Niyeti (H6)(-) 0,38 9,51*** R

Toplumsal Davranış → Girişimcilik Niyeti (H7)(+) 0,58 4,99*** K

R2 Girişimcilik Niyeti: 0,384; *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01; R:Red; K: Kabul
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Şekil 2. Araştırma Modeli Sonuçları

Girişimcilik

Niyeti

Sosyal veKültürel EkonomikGelişme Çevre

Kalitesi

0,50 0,640,51 0,58

0,52

Toplumsal

Davranış
Ulusal ve Yerel

Hizmetler

Yaşam

Maliyeti

0,38

Yaşam maliyetinin girişimcilik niyetini negatif yönde etkilediği düşünülmüş ancak bu hipotez

desteklenememiştir. Yaşam maliyeti algısı ile girişimcilik niyeti arasındaki ilişkinin pozitif yönlü olduğu

ortaya çıkmıştır. Araştırma bulgularına göre turizmin yaşam maliyetlerini artırması girişimcilik niyetinde bir

azalmaya neden olmamaktadır. Aksine yaşam maliyetleri artsa da girişimcilik niyetinde de bir atış meydana

gelebilmektedir. Araştırma bulgularına göre turizmin yaşam maliyetine getireceği ilave yükün, katılımcılar

tarafından çok da olumsuz algılanmadığı görülmektedir.

Sonuç ve Tartışma

Turistik çekiciliğe sahip bir destinasyonda istenilen turizm gelirlerine ulaşılabilmesi için yeterli miktarda

talebin oluşturulması gerekmektedir. Yeterli talebin oluşturulabilmesi için ise uygun miktarda turistik arzın

bulunması önemli bir gerekliliktir. Turistik destinasyonlardaki arz kaynaklarının doğal ve yapay çekicilik

unsurlarına sahip olması yanında turistlerin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin de verilebildiği işletmelere

gereksinim bulunmaktadır. Bu hizmetleri verebilecek işletmeler konusundaki yetersizlikler, hedeflenen

turizm gelirlerine ulaşılmasını engellemektedir. Bu noktadan hareketle bu hizmetleri verecek girişimci

sayısının artırılması önem taşımaktadır. Girişimcilik faaliyetlerinin önemli oranda kişilerin ilgili sektör ile

ilgili algılarından etkilendiği araştırma sonuçlarından anlaşılmaktadır (Rızaoğlu, 2003; Ersoy, 2010).

Algılamanın tutum geliştirmeye ve sonucunda da davranışa neden olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla

algılamanın ne olduğunun belirlenmesi aynı zamanda davranışın ne yönde olabileceği hakkında da fikir

verebilecektir. Bu araştırma ile turizmin, potansiyel girişimciler tarafından nasıl algılandığının ortaya

konulmasıyla girişimcilik niyetinin de ne olabileceği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma bulguları,

potansiyel girişimciler olarak değerlendirilebilecek olan katılımcıların turizm ile ilgili algılamalarının

çoğunluk itibariyle olumlu olduğunu (Ort=3,32) göstermektedir. Boyutlar itibariyle değerlendirildiğinde ise

katılımcıların en çok turizmin çevre kalitesi üzerindeki etkilerini olumlu algıladıklarını (ort=3,61)

göstermektedir.

Stanworth vd. (1989), bireylerin demografik özellikleri ile girişimcilik niyetleri arasında ilişkiler

bulunduğunu ifade etmektedirler. Birçok ülkede yapılan araştırmalar erkeklerin daha fazla girişimcilik

niyetine sahip olduğunu göstermektedir (Davidsson, 1995:8). Araştırma bulguları, Davidsson’un (1995)

araştırma bulgularını desteklemektedir. Girişimcilik niyetinin cinsiyete göre farklılık gösterdiği bu

araştırmada da desteklenmiştir. Eğitim düzeyi ile girişimcilik arasındaki ilişkilerde ise belli bir netlik

bulunmamaktadır. Storey (1994)’e göre İsveç’te geleneksel olarak eğitim durumu düşük olanlarda daha fazla

girişimcilik niyetinin bulunduğu görülmektedir. Ancak Campbell (1992) eğitim durumu yüksek olanların
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daha fazla girişim olanağı bulabileceğini ifade etmektedir. Bu çalışmada ise eğitim durumu ile girişimcilik

niyeti arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. Yaşın girişimcilik üzerinde çok önemli bir belirleyici

olduğu Brockhaus, (1982); Reynolds, (1995)’ın çalışmalarından anlaşılmaktadır. Ancak, turizm konusundaki

girişimcilik niyetinin belirlenmesinde yaşın önemli bir farklılaşmaya neden olmadığı araştırma bulgularından

anlaşılmaktadır. Boyd ve Vozikis (1994), daha önceki iş deneyimlerinin girişimcilik davranışı ve niyeti

üzerinde önemli bir etkisi bulunduğunu ifade etmektedirler. Bu çalışmada da girişimcilik niyetinin iş

deneyimi açısından farklılaştığı ortaya konulmuştur. Turizm ile ilgili bir alanda çalışanların %70’inin

girişimcilik niyetinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Turizm konusundaki katılımcı algılamalarının girişimcilik niyeti üzerindeki etkili olduğu araştırma bulguları

ile ortaya çıkmıştır. Turizm konusundaki algılamaların girişimcilik niyeti üzerindeki açıklayıcılık gücü

%38,4 olarak gerçekleşmiştir. Turizmin, yaşam maliyetlerini yükselteceği konusundaki algının girişimcilik

niyetini olumsuz etkileyeceği düşünülmüştür. Ancak araştırma bulguları, yaşam maliyeti yükselse de

girişimcilik niyetinin artabileceğini göstermektedir. Katılımcıların, yaşam maliyetlerinin yükselmesiyle

birlikte turizm konusundaki yatırımların daha fazla kazanç getireceğini düşündükleri ve bu nedenle

girişimcilik niyetlerinin artış gösterdiği görülmektedir.
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Özet

Farklı iş kollarını (otel, seyahat acentası, yat-marina, yiyecek-içecek, eğlence vb.) içinde barındıran ve bu

yönüyle karmaşık bir özellik taşıyan turizm endüstrisi, söz konusu bu yapısı nedeniyle üzerinde sürekli

çalışma yapılabilecek bir alandır. Bu karmaşık yapıya bağlı olarak turizm işletmelerinin, rekabetçi yapılarını

koruyabilmeleri, müşterilerin kaliteli hizmet beklentilerini karşılayabilmeleri ve hızla değişen çevre

koşullarına uyum sağlayabilmeleri için yönetimsel olarak doğru olduğu kadar, yerinde kararlar alabilen

örgütlere dönüşmeleri gerekmektedir. Bu noktada turizm endüstrisinde yüksek kalitede insan kaynaklarına

sahip olmak, işletmelerin başarıya ulaşmalarında anahtar unsurlardan biri olarak değerlendirilebilir (Amrizah

ve Rashidah, 2009). Güçlendirme kavramı, mevcut ve potansiyel insan kaynağı açısından ele alındığında,

stratejik bir önem arz etmekte olup, Sarkar’ın (2009) da belirttiği gibi “işgörenler işletmeler için hayati bir

anlam taşımaktadır ve güçlendirme de işgörenlerin vazgeçilmez olmaları için kullanılan vazgeçilmez bir

araçtır”. Nitekim konuyla ilgili literatürde (Bowen ve Lawler, 1992; Rogers vd., 1994; Carless, 2004; Seibert

vd, 2004; Kuo, 2007, Pelit, 2008), çalışanların güçlendirilmesinin, onların gerek iş doyumlarına gerekse

performans ve örgütsel bağlılıklarına olumlu katkı sağlayacağına ilişkin sonuçlara rastlamak mümkündür.

Benzer şekilde örgütte yönelik çalışanlar tarafından gösterilen olumlu örgütsel vatandaşlık davranışlarının da,

örgütte daha güzel bir iş ortamını oluşturduğu, bu durumun sonucunun ise verimlilik, işgören bağlılığı ve

örgütsel etkinliği arttırdığına yönelik de konuyla ilgili literatürdeki araştırma bulgularından bahsetmek

olasıdır (MacKenzie, Podsakoff ve Fetter, 1991; DeGroot ve Brownlee, 2006). Bu kapsamda ilgili alan

yazında gerek işgören güçlendirme gerekse örgütsel vatandaşlık davranış sonuçlarının çalışanlar üzerinde

daha çok olumlu etkisinin üzerinde durulması, söz konusu bu iki olgu arasındaki ilişkiye yönelik de bir

ipucudur. Bu noktadan hareketle bu araştırmanın amacı, işgörenlerin güçlendirme algıları ile örgütsel

vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi belirleyebilmektir.

Anahtar Kelimeler: İşgören Güçlendirme, Örgütsel vatandaşlık davranışı, Otel işletmeleri işgörenleri.

Literatür Taraması

İşgörenlerin güçlendirilmesi özellikle hizmet işletmelerinde önemli bir strateji olarak önerilen bir

uygulamadır. Hizmet işletmelerinin özellikle sınır birimlerindeki işgörenlerin performanslarının, işletme için

rekabet üstünlüğü yaratmada kullanılacak bir strateji olması durumu (Chebat ve Kollias, 2000; 66–81),

güçlendirmenin söz konusu işletmeler açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Lashley (1996), hizmet işletmelerinde güçlendirilen çalışanın, müşteri isteklerini karşılamada ve

şikâyetlerinin çözümünde daha aktif bir rol oynadığının üzerinde durmaktadır. Benzer şekilde, Corsun ve

Enz (1999) de hizmet sektöründe yapmış olduğu çalışmada, güçlendirmeyle müşteri ihtiyaçlarının karşılanma

hızı ve müşteri tatmini arasında olumlu ilişkilere vurgu yapmaktadır. Chow vd. (2005)’nin bir hizmet
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işletmesinde yürüttüğü çalışmada da güçlendirmenin performansa olumlu yönde etkide bulunduğu sonucuna

ulaşılmıştır. İlgili literatürde (Bowen ve Lawler, 1992; Rogers vd., 1994; Carless, 2004; Seibert vd, 2004;

Kuo, 2007), bir hizmet işletmesi olarak otel işletmelerinde çalışanları güçlendirmenin, karar

mekanizmasında, daha fazla serbestliği, esnekliği ve yaratıcılığı beraberinde getirerek, tüketici istek ve

ihtiyaçlarının karşılanması ve şikayetlerin daha çabuk çözülmesinde etkili olacağı, iş doyumu, örgütsel

bağlılık ve verimliliği artırarak kurumsal imajın zenginleşmesine de katkıda bulunacağı üzerinde durulan

konulardandır. İşgören güçlendirmenin yukarıda sözü geçen faydalarının, örgütsel vatandaşlık davranışının

sonuçları ile de paralellik gösterdiği anlaşılmaktadır.

Örgütsel vatandaşlık davranışı, bir işgörenin örgütün biçimsel yolla belirlediği zorunlulukların ötesine

geçerek, istenenden daha fazlasını yapması olarak tanımlanmaktadır (Greenberg ve Baron, 2000:212).

Yapılan araştırmalar (Bateman ve Organ, 1983; Moorman, Niehoff ve Organ, 1993; Williams ve Anderson,

1991; Borman ve Motowidlo, 1997), örgütsel vatandaşlık davranışı gösteren işgörenlerin örgüt içindeki

performanslarının, diğer işgörenlere oranla daha yüksek olduğuna yönelik bulgular sunmaktadırlar. Örgütsel

vatandaşlık davranışının örgüte yayılması, örgütte daha güzel bir iş ortamı oluşturmakta; bu durumun

sonucunda işgören bağlılığı ortaya çıkmakta, verimlilik sağlanmakta ve örgütsel etkinlik artmaktadır.

(MacKenzie, Podsakoff ve Fetter, 1991; DeGroot ve Brownlee, 2006). Örgütsel vatandaşlık davranışının

örgüte sağladığı başlıca katkılar, örgütsel performansı ve etkinliği artırması, işgörenlerin verimliliğini

artırması, kaynak kullanımında ve paylaşımında verimliliği artırması, kişiler ve birimler arasında etkin

koordinasyon sağlaması ve çevresel değişikliklere uyum yeteneğini artırması olarak sıralanabilir (Cohen ve

Vigoda, 2000:597-598; Schnake ve Dumler, 2003:285). İşgören güçlendirmenin örgütlere sağladığı

katkıların, örgütsel vatandaşlık davranışının sonuçları ile de benzerlik göstermesi, işgören güçlendirme ile

örgütsel vatandaşlık davranışı arasında bir ilişki olabileceğini göstermektedir. Bu kapsamda, araştırmada

aşağıdaki temel hipotezler geliştirilmiştir:

H1: İşgörenlerin psikolojik güçlendirme algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasında anlamlı bir ilişki

vardır.

H2: İşgörenlerin davranışsal güçlendirme algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasında anlamlı bir

ilişki vardır.

H3: İşgörenlerin güçlendirme algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Yöntem

Araştırmanın evrenini, Antalya ili Kemer bölgesinde faaliyet göstermekte olan beş yıldızlı otel işletmelerinde

çalışan işgörenler oluşturmakta olup, söz konusu bölgede faaliyet gösteren 10 tane 5 yıldızlı otel işletmesi

küme örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve araştırma bu otel işletmelerinde çalışan işgörenler üzerinde

yürütülmüştür. Araştırmada, veri toplamak amacıyla anket yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada küme

örnekleme yoluyla belirlenen otel işletmelerinin her birine, insan kaynakları yöneticileriyle bağlantıya

kurularak 30’ar tane anket bırakılmış (10*30=300) ve geri dönen 263 işgören anketinden 225 tanesi

değerlendirmeye alınmıştır.

Veri toplamak amacıyla hazırlanan anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, işgörenlerin bazı

demografik özelliklerini belirleyebilmek amacıyla oluşturulan 6 adet sorudan, ikinci bölüm ise Basım ve

Şeşen (2006) tarafından geliştirilen örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğinden oluşmaktadır. Anketin üçüncü

bölümü, işgören güçlendirmenin davranışsal ve psikolojik yönünü içeren güçlendirme ölçeğinden

oluşmaktadır. Anketin, davranışsal güçlendirme bölümünde, Niehoff vd. (2001), tarafından geliştirilen

güçlendirme ölçeği başta olmak üzere, konuyla ilgili olarak yapılmış çalışmalarda (Dobbs, 1993; Spreitzer,

1995; 1996; King ve Ehrhard, 1996; Cacioppe, 1998; Laschinger vd., 2004, Pelit, 2008) kullanılan

güçlendirme ölçeklerinden yararlanarak hazırlanmış 27 ifadeden oluşan ölçekten yararlanılmıştır. Anketin,

psikolojik güçlendirme bölümünde ise Spreitzer (1995; 1996), tarafından geliştirilen “psikolojik güçlendirme

algısı” ölçeğinden yararlanılmıştır. Anket formunda yer alan söz konusu ölçekler, 5’li Likert tipi ölçek

şeklinde hazırlanmıştır. Elde edilen veriler, yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma analizleri ile

betimlenmiştir.

Katılımcıların örgütsel vatandaşlık davranışlarının ve güçlendirmeye ilişkin görüşlerinin demografik

değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla iki değişken içeren gruplar için

bağımsız örneklemler içi t testi ve ikiden fazla grubu içeren değişkenler için tek yönlü varyans analizinden

faydalanılmıştır. Katılımcıların güçlendirmeye ilişkin algılamaları ile örgütsel vatandaşlık davranışları

arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek amacıyla korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan

gerek örgütsel vatandaşlık gerekse güçlendirme ölçeklerinin daha önceki çalışmalarda (Basım ve Şeşen,

2006; Keleş, 2009; Niehoff vd, 2001; Pelit 2008; Spreitzer, 1996) geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış
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olmasına rağmen, gerçekleştirilen bu çalışmada da ölçeklere ilişkin güvenirlik analizi gerçekleştirilmiş olup;

örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğinin güvenirlik katsayısı (Cronbah’s Alpha) 0,858, psikolojik

güçlendirme ölçeğinin 0,883, davranışsal güçlendirme ölçeğinin 0,969 ve genel güçlendirme ölçeğinin 0,960

şeklinde ortaya çıkmıştır.

Bulgular ve Sonuç

Katılımcıların örgütsel vatandaşlık davranışları ve güçlendirmeye ilişkin algılamaları, bazı demografik

özelliklerine göre anlamlı farklılıklar göstermektedir (p<0,05). Buna göre, örgütsel vatandaşlık davranışının

özgecilik boyutundaki davranışları en fazla sergileyenler, otel işletmelerin temel departmanları olan önbüro,

yiyecek-içecek ve kat hizmetleri çalışanları iken, diğer departmanlardaki çalışanlara göre farklılık

göstermektedir. Buna ek olarak, özgecilik boyutundaki davranışları evli işgörenler, bekârlar ile dul ve

boşanmış işgörenlere göre daha fazla sergilemektedir. Vicdanlılık boyutundaki davranışları, 6 yıl ve daha

fazla süredir turizm sektöründe çalışanlar, 5 yıl ve daha az süredir çalışanlara göre; evliler ise bekârlar ile dul

ve boşanmış işgörenlere göre daha fazla sergilemektedir. Centilmenlik boyutunda, 26 ve daha fazla yaşta

olan işgörenler, 25 ve daha az yaşı olanlara göre; üyelik erdemi boyutunda ise, evliler ise bekârlar ile dul ve

boşanmış işgörenlere göre daha fazla sergilemektedir.

İşgören güçlendirmenin davranışsal güçlendirme boyutunda, kadınların erkeklerden; evlilerin, bekârlar ile dul

ve boşanmış işgörenlerden; 36 ve daha fazla yaşı olanların, kendilerinden yaşça küçüklerden; ilköğretim

mezunlarının, diğer eğitim seviyelerinden mezun olanlardan; kat hizmetleri çalışanlarının, önbüro, yiyecek

içecek ve diğer departmanlarında çalışanlardan daha yüksek davranışsal güçlendirme algısına sahiptir.

Psikolojik güçlendirme boyutunda ise, evlilerin, bekârlar ile dul ve boşanmış işgörenlerden; 36 ve daha fazla

yaşı olanların, kendilerinden küçüklerden; 11 yıl ve daha fazla süredir turizm sektöründe çalışanların, daha az

mesleki kıdemi olanlardan psikolojik güçlendirme algıları daha yüksektir.

Araştırma katılımcılarının güçlendirme algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındakinin ilişkinin

tespitine yönelik gerçekleştirilen korelasyon analizi ile ilgili olarak, değişkenler arasındaki ilişki düzeyine

ilişkin ilgili literatürde (Büyüköztürk, 2003: 32; Akgül ve Çevik, 2003: 359), “korelasyon katsayısının 0

0,20 arasında olması durumunda çok zayıf; 0,20-0,40 arasında olması durumunda zayıf; 0,40-0,60 arasında

olması durumunda orta; 0,60-0,80 arasında olması durumunda kuvvetli/yüksek ve 0,80-1 arasında olması

durumunda ise çok kuvvetli/çok yüksek düzeyde ilişki olduğu” hususu dikkate alınarak değerlendirmeler

yapılmıştır. Bu doğrultuda, araştırmaya katılanların güçlendirmeye ilişkin algıları ile örgütsel vatandaşlık

davranışları arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik gerçekleştirilen korelasyon analizi sonuçlarına göre,

psikolojik güçlendirme ile örgütsel vatandaşlık davranışının özgecilik boyutu arasında çok zayıf (r=0,17);

vicdanlılık (r=0,28), nezaket (r=0,31), centilmenlik (r=0,30) ve üyelik erdemi (r=0,28) boyutları arasında ise

zayıf ilişkiler tespit edilirken; davranışsal güçlendirme ile özgecilik (r=0,36) ve vicdanlılık (r=0,39) boyutları

arasında zayıf; nezaket (r=0,45), centilmenlik (r=0,49) ve üyelik erdemi (r=0,55) boyutlarında ise orta

düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Buna ek olarak, genel örgütsel vatandaşlık davranışı ile psikolojik

güçlendirme arasında zayıf (r=0,34), davranışsal güçlendirme arasında orta seviyede (r=0,61) bir ilişki tespit

edilmekle birlikte; genel olarak örgütsel vatandaşlık davranışı ve işgören güçlendirme arasında orta düzeyde

bir ilişki (r=0,61) tespit edilmiştir.

İşgörenlerin güçlendirme algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi belirleyebilme

amacını taşıyan bu araştırmadaki bulgular genel olarak değerlendirildiğinde; çalışanların güçlendirilmesinin

örgütsel vatandaşlık davranışlarıyla ilişkilerine yönelik geliştirilen araştırma hipotezlerinin kabul edildiğini

belirtmek mümkündür. Öte yandan bu araştırma, Kemer bölgesinde faaliyette bulunan sınırlı sayıda otel

işletmesi işgörenleri üzerinde yürütülmüş olup, konuyla ilgili daha geniş evrenler üzerinde araştırma yapmak,

konunun genellenmesi ve ilgili literatüre de katkı yapması açısından önem taşımaktadır.
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Özet

Literatürde engellilik kavramıyla birlikte veya benzer anlamda kullanılan kavramlar olduğu görülmekle

birlikte, bu kavramlar yeni düzenlemelerle daha kapsamlı bir şekilde tanımlanmıştır (Seyyar, 2006, s.17).

Dünya Sağlık Örgütü’nün hastalık sonuçlarına dayanan tıbbi yöne ağırlık vererek, kabul gören tanımlamalar

yaptığı görülmektedir. I. Özürlüler Şurası’nda (1999) bu tanımlara yer verilmiştir ve buna göre; engellilik

(handicap), bir yetersizlik veya özür nedeniyle yaşa, cinsiyete, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak

kişiden beklenen rollerin kısıtlanması ya da yerine getirilememesi halidir (s.74). Engelli turizmi ise, bedensel,

görme, dil, konuşma, işitme ve zihinsel açıdan engele sahip bireylere yönelik gerçekleştirilen turistik ürün,

hizmet ve faaliyetlerini kapsayan turizm çeşidi olarak ifade edilebilir.

Dünya nüfusunun yaklaşık olarak %10’unun (600 milyon insanı) fiziki ya da zihinsel engele sahip kişilerden

oluştuğu belirtilmektedir (TÜRSAB, 2008). Türkiye’de engelli bireylere yönelik istatistiki verilerin yetersiz

olduğu söylenebilir. Türkiye Özürlüler Araştırması verilerine göre (DİE ve ÖZİDA, 2002), ülkemizde

engelli nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %12.29 olduğu belirtilmektedir (s.5). Oldukça yüksek olan bu

rakamlar, ülkemizde ve dünyada geniş bir kitle olduğu görülen engellilerin, önemli bir sosyal kategoriyi

oluşturduğu ve turizm için de önemli bir niş pazar konumunda olduğu ifade edilebilir.

Farklı engele sahip bireylerin, farklı istek ve gereksinimleri olacağı düşünüldüğünde, engellilik durumu ve

çeşitlendirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Genel bir sınıflandırma ile engellilik çeşitleri, ortopedik

engellilik, işitme engellilik, dil ve konuşma engellilik, görme engellilik, zihinsel engellilik olarak ele

alınmaktadır (DİE ve ÖZİDA, 2002). Türkiye Özürlüler Araştırması’ndaki tanımlara göre (DİE ve ÖZİDA,

2002); ortopedik engellilik, kas ve iskelet sisteminde meydana gelen fonksiyon kaybı, yetersizlik ve eksiklik

durumudur. İşitme engellilik, bireyin bir veya iki kulağında, tam veya kısmi şekilde işitme kaybının

bulunmasıdır. Dil ve konuşma engellilik ise, herhangi bir nedene bağlı olarak konuşamama veya konuşmanın

hızında, ifadesinde bozukluk ve ses bozukluğu olması durumudur (s.X). Görme engelli, görme gücünden

yoksun olmak demektir ve bunun farklı nedenleri ya da dereceleri bulunmaktadır (Artar ve Karabacakoğlu,

2003, s.13). Zihinsel engellilik hali ise, halihazırdaki zihinsel işlevlerde önemli derecede sınırlılık durumudur

(American Association on Mental Retardation, 2002).

Engelle yaşamın bireye getirdiği güçlüklerden biri de, seyahat edebilme ve turizm faaliyetlerine katılma

konusundaki kısıtlardır. Bu kısıtları en aza indirmek için, engellilerin turizme katılımına yönelik

düzenlemelerin bedensel engelli konuklar, görme engelli konuklar ve işitme engelli konuklar için farklı

şekillerde yapılması gerektiği söylenebilir. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı (GYTMP)’nın ise, tarihi

özellikleri ve doğal yapısı ile önemli bir turizm destinasyonu olarak değerlendirilebilir. Böyle bir turizm

alanını ziyaret etmenin, diğer bireyler kadar engelli bireyler için de önemli olabileceği göz ardı

edilmemelidir.

Bu çalışmayla, engelli bireylerin seyahati için GYTMP’nda yapılan düzenlemelerin yeterlilik durumunun

tespiti ve elde edilen veriler ışığında, GYTMP’nin engelli turizmi konusunda geliştirilebilmesi için öneriler

oluşturulması amaçlanmıştır. Araştırma sorusunu, GYTMP’de engelli turizmine yönelik destinasyon ürün
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kapasitesinin var olup olmadığı oluşturmaktadır. Yerli turizm yazınında engelli turizmine yönelik olanakları,

destinasyon düzeyinde ve müze yönetimi kapsamında inceleyenin olmaması ise araştırmanın orijinalliğini

oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Engelli, Engelli Turizmi.

Literatür Taraması

Mevcut yazın incelendiğinde, engelli turizmine ilişkin çeşitli çalışmaların olduğu görülmektedir. Bu

çalışmalardan bazıları aşağıda özetlenmiştir:

McKercher, Packer, Yau ve Lam (2003) kolaylaştırıcı olarak seyahat acentaları konusunda engelli bireylerin

algısı üzerine Hong Kong’da bir araştırma gerçekleştirmiştir. Keşif araştırma modelinde olan araştırmada

veri toplamak üzere, odak grup ve derinlemesine görüşme teknikleri seçilmiştir. Araştırma sonucunda

katılımcıların, seyahat acentalarının engellilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayamadığını düşündüğü ve

acentaların başarısızlığının engellilerin turizme katılımını sınırlamakta olduğu ortaya çıkmıştır.

Yorumsal analiz niteliğinde olan bir başka araştırma, 2005 yılında fiziksel engellilerin seyahat kısıtları ve

memnuniyetleri üzerine gerçekleştirilmiştir (Daniels, Rodgers ve Wiggins, 2005). Araştırmada, uluslar arası

bir seyahat acentası tarafından, web sitesi üzerinden araştırmacılara sunulan hesap kodlarının

yorumlanmasına izin verilmiştir. Çoğunluğu bedensel engelliler tarafından yazılmış öykülere göre,

seyahatlerin genellikle kronikleşmiş şekilde ulusal ve uluslar arası destinasyonlara olduğu gözlemlenmiştir.

Ülkemizde ise Yaylı ve Öztürk tarafından (2006), konaklama işletmeleri yöneticilerinin bedensel engelliler

pazarına bakışına yönelik bir araştırma bulunmaktadır. Anket yoluyla yapılan araştırmada, otellerin

birçoğunun en az bir kez engellilere hizmet verdiği ortaya çıkmıştır. Otel yöneticileri, bir turizm pazarı olarak

engellilerin farkında olunmadığını ve çevresel düzenlemelerin, personel eğitim düzeyinin bedensel

engellilere hizmet sunmak için yetersiz olduğunu düşünmektedir. Araştırmada engelliler alanında

uzmanlaşan acentaların olması gereği üzerinde durulmuştur.

Blichfeldt ve Nicolaisen (2010), “Engelli Seyahati: Kolay Değil, Fakat Yapılabilir” iddialı başlığıyla,

engellilerin boş zamanlarını değerlendirmek için seyahat etme konusundaki duygu, düşünce ve davranışlarını

araştırmıştır. Görüşme yönteminin kullanıldığı araştırmada, engelliler için tatile çıkmanın, özellikle günlük

yaşantıdan uzaklaşmış, kendine güvenen, bağımsız ve “yapabilir” hissetmeleri için gerektiği ortaya çıkmıştır.

Kuruluşların konuyla ilgili bilgilendirme, tur düzenleme gibi alanlarda önemli yeri olduğu belirtilmiştir.

Atak (2008) tarafından gerçekleştirilen tez çalışmasında, Marmaris’teki otellerin bedensel engelli turizmine

bakışı, otellerin bedensel engellilere uygunluğu ve engellilere ayrılan kapasite gibi özelliklere göre

incelenmiştir. Sonuçta, yarıdan fazla otelde engellilere ayrılan bir odanın bulunmadığı, fakat otellerin

tamamına yakınının engellilere bir kez de olsa hizmet verdiği ortaya çıkmıştır.

Bedensel engellilerin turizm sektöründen beklentilerini anlamak üzere Arıcı’nın (2010) yaptığı tez

çalışmasında, anket uygulaması sonucuna göre; altyapının yetersiz olduğu, ve seyahat acentalarının

engellilere yönelik yeterli ürün sunmadığı, ayrıca araçların engelliler için uygun olmadığı ortaya çıkmıştır.

Ülkemizde engelli turizminin gelişimine dair fiili çalışmalar yapıldığı da görülmektedir. “Herkese Engelsiz

Tatil” anlayışı ile Marmaris İçmeler’de faaliyet gösteren ACT Access Centres Türkiye Panorama Park Oteli,

2007 yılında otelin engellilere yönelik hazırlanması çalışmalarına başlamıştır. Engelli bireylere yönelik

hizmet ve aktivitelerin bulunduğu otelde, transfer için tamamen engellilere yönelik araçlar bulundurularak

bireysel hareketler daha engelsiz kılınmaktadır (Behramoğlu 2007,
s.41).

GYTMP turizmi konusunda yapılmış çalışmalar da bulunmaktadır. Slade (2003) “Gallipoli Thanatourism,

The Meaning of Anzac” (Gelibolu Keder Turizmi, Anzak’ın Anlamı) adlı çalışmasında Avustralya ve Yeni

Zelandalılar’ın Gelibolu’ya sadece ölüler ve ölüm alanlarını ziyaret için seyahat ettiklerini öne sürmektedir.

Aliağaoğlu’nun çalışmasında (2008), Çanakkale Savaşı’nın izlerini taşıyan GYTMP’nın son zamanlarda

önem kazanmasının nedenleri irdelenmektedir. GYTMP’na yönelik yapılan gelişme planlarına göre,

sınırlama ve koruma-zenginleştirme aşamalarının alanın özelliklerinin korunmasına katkıda bulunduğu

belirtilmiştir.
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Yapılan çalışmalar incelendiğinde, turizm açısından önemli bir destinasyon olduğu söylenebilecek

GYTMP’nin, engelli turizm potansiyeline ilişkin çalışma olmadığı görülmektedir. Bu nedenle yapılmak

istenen çalışmanın, ayrıca yapılacak olan yüksek lisans tez çalışması için de ön uygulama niteliğinde olması

amaçlanmaktadır.

Yöntem

Araştırmada, algıların ve olayların doğal ortamda ve bütüncül bir şekilde incelenmesine dayanan nitel

araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama tekniği olarak ise, gözlem ve görüşme teknikleri seçilmiştir.

Gözlem, araştırmacının gerçek hayatın içinde, bireylerin davranışlarını, olayları bir plan dahilinde gözlemesi,

izlemesi ve kaydetmesi işlemi olarak bilinmektedir. Görüşme ise, belirlenmiş ve ciddi bir amaca yönelik

yapılan, karşıdaki kişiye soru sorma yöntemi ile yanıtlar alınan, etkileşime dayalı bir iletişim sürecini ifade

etmektedir. Çalışmanın uygulaması Gelibolu yarımadası gezilmiş ve Gelibolu Yarımadası Tarihi milli

Parkı’na gelen ziyaretçilerin konaklama yaptıkları turistik oteller Ağustos ayında ziyaret edilerek

işletmelerde belirlenen kriterler gözlenmiş ve hazırlanan görüşme formlarındaki soruların cevaplarını

belirlemeye yönelik yetkililer ile görüşmeler yapılmıştır.

Bulgular ve Sonuç

Çanakkale’de bulunan 30 otele yapılan araştırma sonucu, 15 otelde en az bir kez engellilere hizmet

sunulduğu ortaya çıkmıştır. Fakat 18 otelde engelliler için düzenlenmiş bir oda bulunmadığı görülmüştür.

Otellerin çoğunda, engellilerin turizme katılımını kolaylaştırmaya yönelik işaretleme, genel bir telefon, alarm

sistemi, engellilere ayrılmış genel bir tuvalet ve otopark gibi düzenlemelerin olmadığı gözlemlenmiştir.

Otellerde genellikle engellilerin kullanabileceği bir asansör bulunmasına rağmen, rampaların bulunmaması

veya yetersiz olması, asansöre ulaşımı zorlaştırmaktadır.

Turizme katılımın seyahatle başlayacağı söylenilebilir. Çanakkale’de turizme katılan engelli bireyin GYTMP

turuna katılımının zorluklarla dolu olacağı görülmüştür. Feribota iniş-binişlerde engeller bulunmakla birlikte,

tur araçlarında da engellilere ayrılmış bir koltuğun bulunmadığı gözlemlenmiştir. Tur güzergahında bulunan

yerlerin neredeyse tamamında engellilere yönelik düzenlemeler bulunmadığı ve bu yerlerin yeterli bir

altyapıya sahip olmadığı görülmektedir. Çanakkale’de bulunan müzelerin de genel olarak, engellilere yönelik

uygulamalara sahip olmadığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle altyapının engelli turizmi için yetersiz olduğu

ifade edilebilir.
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TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞ-AİLE ÇATIŞMASI:

ANKARA’DAKİ 4 ve 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE

BİR UYGULAMA
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Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi

Melike ÇAKIR

Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bilim Uzmanı

Özet

Aile ve iş, insan hayatının çok önemli iki alanını oluşturmaktadır. Söz konusu bu iki alanın gerektirdiği rol,

talep ve sorumlulukların aynı anda gerçekleşmesi, iş-aile rolleri arasında çatışmasının çıkmasına neden

olmaktadır. İş-aile çatışması, bireylerin yaşamlarını ve örgütlerin performansını olumsuz yönde

etkilemektedir (Rusbult vd., 1988; Kossek ve Ozeki, 1999; Carlson, 2000; Powell ve Greenhaus, 2006;

Namasivayam ve Zhao, 2006; Efeoğlu ve Özgen, 2007). İş-aile çatışmasına neden olan etkenlerin başında,

ağır ve düzensiz çalışma koşulları yer almaktadır (Burke, 1987; Pleck vd., 1980). Dolayısıyla yoğun, stresli

ve uzun çalışma saatlerinin olduğu turizm sektörü çalışanları için, iş-aile çatışması kaçınılmaz bir olgudur.

Bu doğrultuda, bu araştırmada; otel işletmesi çalışanlarının yaşadıkları iş-aile çatışmasını belirleyebilmek ve

yaşadıkları iş-aile çatışmasının, demografik ve diğer bireysel özelliklerine göre farklılık gösterip

göstermediğini tespit edebilmek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş-Aile Çatışması, Turizm Sektöründe İş-Aile Çatışması, Turizm Sektörü.

Literatür Taraması

Sanayi devrimiyle beraber ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yaşanan köklü değişimler, çalışma yaşamı ve

aile yaşamı açısından yeni yaklaşımları da beraberinde getişmiştir (Rapoport ve Rapoport, 1965:381). Sanayi

devrimi öncesi bireylerin iş ve aile konumlarında farklılık yokken, iş ve aile aktiviteleri sanayi devrimi

sonrası farklı yerlerde, farklı zamanlarda, farklı insan gruplarıyla ve farklı davranış kurallarıyla

gerçeklemektedir (Kapiz, 2002;139). Bu değişimle beraber, bireyler üstelendikleri aile ve iş rolleri arasında

yaşanılan uyumsuzluk iş-aile çatışmasına neden olmaktadır. Greenhaus ve Beutell (1985) iş-aile yaşam

çatışmasını, bir örgütün üyesi olmanın gereği olarak benimsenen rol ile bir ailenin üyesi olmanın gereği

olarak benimsenen rol arasında bir uyumsuzluğun var olması sonucunda ortaya çıktığını ifade etmektedir.

1980’li yılların ortalarından itibaren yapılan çalışmalarda, iş-aile çatışması kapsamında çatışmayı yaratan

ilişkinin yönü ve konusu ele alınmıştır (Greenhaus ve Beutell, 1985; Kelly ve Voydanoff, 1985; Bedeian vd.,

1988). Greenhaus ve Beutell, (1985)’in tanımına uygun olarak, literatürde iş-aile çatışmasının dört boyutu

tanımlanmaktadır. İş-aile çatışmasının ilk boyutu olan zaman temelli iş-aile çatışması; bir role ayrılan zaman

diğer rolün taleplerini karşılamadığı durumlarda yaşanmaktadır (Öztürk, 2008:17). Esnek çalışma saatleri,

fazla çalışma, iş seyahatleri, evlilik, çocuk sahibi olma ve eşlerin çalışması iş-aile rolleri arasında zaman

kullanımı açısından yoğun şekilde baskı üretebilmekte ve bireylerin zaman temelli iş-aile çatışması

yaşamasına neden olmaktadır (Hennessy, 2005:2). Gerilim temelli iş-aile çatışması ise; yorgunluk, sinirlilik

ile ilgili olan gerginliğe dayalı çatışma (Pleck vd., 1980:30) bir roldeki gerilimi, diğer roldeki performansı

etkilediği zaman oluşmaktadır (Greenhaus ve Beutell, 1985:80). Davranış temelli iş-aile çatışması; bireyin

sahip olduğu farklı rollerin beklentilerin birbirleriyle uyum sağlamadığı durumlarda, bireyin davranışları

temelinde de çatışma meydana gelebilmektedir. Bireyin yaşadığı zaman ve enerjiye bağlı çatışmada olduğu

gibi bir rolün gerektirdiği davranışlar, tutumlar ve değerler diğer rolün gerektirdikleri ile çatışabilmektedir

(Greenhaus ve Beutell, 1985:81). İş-aile çatışmasının son boyutu olan aile-iş çatışması ise; ailenin iş ile ilgili

görevlerin yerine getirilmesini engellemesinden dolayı meydana gelen çatışma veya aileden işe yönelik olan

çatışma durumlarını kapsamaktadır (Voydanoff, 2005:708).
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İlgili literatür incelendiğinde, iş-aile çatışması ile çalışma koşulları arasında ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

Çalışma şartları zorlaştıkça yaşanılan iş-aile çatışması da artmaktadır (Burke, 1987; Pleck vd., 1980). Bu

doğrultuda, mevsimlik iş, stresli çalışma ortamı ve vardiya sistemi gibi zor çalışma şartlarına sahip turizm

sektöründe iş-aile çatışması kaçınılmaz bir olgudur. İşin yapısı nedeni ile uzun çalışma saatleri, gece ve hafta

sonları çalışma, işin yoğun olduğu dönemlerde yaşanılan baskı gibi olumsuz sonuçlar Mısırlı, 2002:42),

çalışma koşullarını daha da zor hale getirmektedir. Bu doğrultuda, araştırmanın amacı, otel işletmesi

çalışanlarının yaşadıkları iş-aile çatışmasını belirleyebilmek ve yaşadıkları iş-aile çatışmasının, demografik

ve diğer bireysel özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmektir. Bu genel amaç

doğrultusunda, aşağıdaki temel hipotezler geliştirilmiştir:

H1: Otel işletmesi çalışanlarının yaşadıkları iş-aile çatışması, iş-aile çatışmasının alt boyutlarına göre anlamlı

farklılıklar göstermektedir.

H2: Otel işletmesi çalışanlarının yaşadıkları iş-aile çatışması, çalışanların demografik özelliklerine göre

anlamlı farklılıklar göstermektedir.

H3: Otel işletmesi çalışanlarının yaşadıkları iş-aile çatışması, çalışanların bireysel özelliklerine göre anlamlı

farklılıklar göstermektedir.

Yöntem

Araştırmanın evrenini Ankara’daki dört ve beş yıldızlı otellerde çalışanlar kapsamaktadır. Araştırmanın

örneklem grubu ise, Ankara’daki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 592 kişi oluşturmaktadır.

Araştırmada uygulanan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik ve diğer

bireysel özelliklerine; ikinci bölümde ise iş-aile çatışması ölçeğine yer verilmiştir. İşgörenlerin iş-aile

çatışması düzeylerini ölçmek için, Lambert vd. (2006) tarafından yapılan araştırmada kullanılan ve farklı

kaynaklardan uyarladıkları (Lambert vd., 2006; Bacharach vd., 1991; Rice vd., 1992; Carlson vd., 2000) 26

maddeden oluşan iş-aile çatışması ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçek; zaman, gerilim, davranış temelli iş-aile

çatışması ve aile-iş çatışması olmak üzere, 4 alt ölçekten oluşmaktadır. İlk 10 madde zaman temelli iş-aile

çatışmasını, 11.-24. maddeler gerilim temelli iş-aile çatışmasını, 25.-27. maddeler davranışsal temelli iş-aile

çatışmasını ve son 6 madde aile-iş çatışmasını ölçmektedir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması, dil bilimcileri ve

uzman akademisyenlerin görüş ve yardımıyla yapılmıştır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması sırasında, bazı

maddeler ikiye ayrılmış ve bütün ifadeler 33 soruda toplanmıştır. Ölçeğin güvenirlilik ve geçerlilik testleri

yapılmıştır. Zaman temelli iş-aile çatışması boyutuna ilişkin güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) α=0,90;

gerilim temelli iş-aile çatışması boyutuna ilişkin güvenirlik katsayısı α=0,89; davranış temelli iş-aile

çatışması boyutuna ilişkin güvenirlik katsayısı α=0,80 ve aile-iş çatışması boyutuna ilişkin güvenirlik

katsayısı ise α=0,85 olarak hesaplanmıştır.

Bulgular ve Sonuç

Araştırmada; katılımcıların yaşadıkları iş-aile çatışması boyutlarına ilişkin görüşleri arasında, anlamlı bir

farklılık bulunmuş ve katılımcıların zaman temelli iş-aile çatışmasını, diğer iş-aile çatışması türlerine göre

daha fazla yaşadıkları belirlenmiştir. Zaman temelli iş-aile çatışmasını, gerilim temelli iş-aile çatışması

izlerken, davranış temelli iş-aile çatışmasına yönelik ortalamalar en fazla görülen üçüncü çatışma boyutudur.

Aile-iş çatışması boyutundaki çatışmalar ise, en az yaşanan çatışmalardır. Araştırmaya katılanların gerilim

temelli iş-aile çatışmaları, eşlerin çalışma durumuna göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Buna göre,

eşleri çalışanlar, çalışmayanlara göre daha fazla gerilim temelli iş-aile çatışması yaşamaktadırlar.

Katılımcıların aile-iş çatışması boyutuna ilişkin görüşleri, yaşlarına göre anlamlı farklılıklar göstermektedir.

Yaşlarına göre en fazla aile-iş çatışması yaşayanlar 20 yaş ve altındakiler iken, en az aile-iş çatışması

yaşayanlar ise 41 yaş ve üzerindekilerdir. Aile-iş çatışması boyutuna ilişkin görüşler, eğitim durumlarına

göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Önlisans mezunları, aile-iş çatışmasını en fazla yaşayan grup iken,

lisans ve lisansüstü mezunlar ise en az yaşayanlardır.

Katılımcıların zaman, gerilim ve davranış temelli iş aile çatışmaları ile aile-iş çatışmaları çalıştıkları

departmanlara göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Üst yönetim, önbüro, insan kaynakları, yiyecek

içecek ve kat hizmetleri çalışanları diğer departman çalışanlarına göre daha fazla zaman temelli iş-aile

çatışması yaşamaktadır. Kat hizmetleri çalışanları, en fazla gerilim temelli iş-aile çatışması yaşayan grup

iken; bunu önbüro, üst yönetim ve yiyecek-içecek departmanları çalışanları takip etmektedir. Kat hizmetleri
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çalışanları, diğer tüm departman çalışanlarına göre daha fazla davranış temelli iş-aile çatışması

yaşamaktadırlar. Departmanlara göre en fazla aile-iş çatışması yaşayanlar, kat hizmetleri ve yiyecek-içecek

departmanları çalışanları iken, muhasebe ve üst yönetim çalışanları en az aile-iş çatışması yaşayanlardır.

Katılımcıların zaman ve gerilim temelli iş-aile çatışmaları ile aile-iş çatışmaları, turizm sektöründe çalışma

sürelerine göre anlamlı farklılıklar göstermektedir (p<0,05). 8-10 yıldır turizm sektöründe çalışanlar, diğer

tüm çalışanlara göre daha fazla zaman temelli ve gerilim iş-aile çatışması ile aile-iş çatışması

yaşamaktadırlar.
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Özet

Bu araştırmanın amacı, lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan Balıkesir Üniversitesi Turizm

İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin turizm sektöründeki istihdama yönelik genel bakış

açılarını ve turizm sektörüne yönelik kariyer değerlendirmelerini tespit etmektir. Araştırmada veri toplama

yöntemi olarak anket tekniğinden faydalanılmıştır. Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Yüksekokulu’nda halen öğrenim gören 328 öğrenciye anket uygulaması yapılmıştır. Anket ile elde edilen

veriler bilgisayar ortamında SPSS programına kaydedilerek, araştırma amacına uygun istatistik veri analiz

teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrenciler turizm sektöründe istihdama yönelik

olarak; iş bulma ve çalışma koşulları ile ilgili olumsuz görüş bildirirken, lisans düzeyinde turizm eğitimi

alma ile sektörde istihdam arasındaki ilişkisi için ise olumlu görüş bildirmişlerdir. Ayrıca yapılan istatistiksel

analizler, araştırmaya katılan öğrencilerin sektördeki kariyer beklentilerine ilişkin olarak; staj yapan ve

yapmayan öğrenciler arasında ve halen öğrenim gördükleri sınıflar arasında anlamlı farklılıklar bulunduğunu

ortaya koymuştur. Devam eden lisans eğitiminde henüz staj yapmayan öğrencilerin turizm sektörüne yönelik

kariyer beklentileri, staj yapan öğrencilerden daha yüksektir. Öte yandan lisans düzeyinde turizm eğitimine

yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerinin kariyer beklentileri en yüksektir. Üst sınıflara çıkıldıkça sektördeki

kariyer beklentisi azalmaktadır.

Anahtar
Kelimeler: Turizm Eğitimi, Lisans Turizm Eğitimi, Turizm Sektöründe Kariyer, Turizm

Sektöründe İstihdam

Giriş

Türkiye için turizm, gerek 2010 yılı itibariyle gerçekleştirdiği 28.632.204 kişilik yabancı ziyaretçi girişi ve

20,8 milyar $’lık (www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr) gelir ve yarattığı istihdam ile gerekse diğer sektörler

için meydana getirdiği ekonomik işler ve gerekse sosyal boyutlarıyla günümüzde önemli bir sektördür.

Ayrıca gelecekte de gelişme potansiyeli en fazla olan bir kaç sektörden birisidir.

Ülkelerin, gelecekte gelişmişlik düzeyleri ile ilgili konumlarını belirleyecek faktörlerin başında şüphesiz

eğitimin geldiği (Gündüzalp, 1992) gibi, turizm sektörlerinin de gelişerek, ülke ekonomilerine olumlu

katkılar yapmaları için, turizm eğitimi, üzerinde önemle durulması gereken konuların başında gelmektedir.

Hizmet sektöründe, çalışan personelin yaptığı işe karşı olumlu mesleki tutumları olmadan müşteri

memnuniyeti ve sadakati elde etmek zordur. Çünkü müşteriler ve çalışanlar birbirlerinden fiziksel ve

psikolojik olarak kolayca etkilenirler. Bu nedenle hizmet sürecinde çalışanların tutumu, performansı ve

davranışı, hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve sadakatinin temel belirleyicisidir (Jiang ve Tribe, 2009).

Yoğun rekabetin yaşandığı uluslararası turizm pazarında, toplumsal düzeyde turizm bilincinin oluşturulması

ve yeterli nitelikteki personelin varlığı hedeflenmektedir (Güzel, 2006). Turizm sektöründe istihdam edilen

personel, turistik talebin ihtiyaç ve beklentilerini tatmin edici düzeylerde karşılayabildiği sürece sektörde

büyüme ve gelişme devam edecektir. Bu da ancak gerçekçi ve kaliteli bir eğitimle sağlanabilir (Kocaoğlu,
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2002). İş gücünün etkinliği, verimliliği ve mesleki başarısı, alınan eğitimin bir sonucudur (Küçükaltan,

1998). Eğitilmiş ve üstün nitelik kazanmış bir personelin, her sektörde olduğu gibi turizmde de; hizmet

kalitesinin yükselmesinde, dolayısıyla iş hacminin büyümesinde, zaman, malzeme, para ve iş gücü

tasarrufunda, verimliliğin yükselmesinde, işletme değerinin artmasında önemli faydalar sağladığı bir

gerçektir (Timur, 1992).

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, müşterilerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunarak, müşteri

memnuniyetini en üst seviyelere çıkarmak isterler. Mümkün olan en kaliteli hizmette, iş gücünden ekonomik

ve sosyal açıdan optimum bir biçimde yararlanılarak sağlanabileceğinden, kullanılan iş gücünün istenilen

düzeyde ve yeterli bir mesleki eğitim almış olması (Timur, 1992; Emir, Pelit ve Arslan, 2010), sektörde

çalışma isteği duyması ve müşteri isteklerini yerine getirme eğilimi içerisinde bulunması (Tavgermen, 2000)

önem taşımaktadır.

Türkiye’de 2011 yılı ÖSYM kontenjan ve ek kontenjan kılavuzuna göre 43 üniversitedeki 32 yüksekokul ve

15 fakültedeki bölümlerde lisans düzeyinde turizm eğitimi verilmesine ve 2011-2012 öğretim yılında örgün

ve ikinci öğretimdeki toplam 6560 öğrenci kontenjanına rağmen (ÖSYM, 2011 ve ÖSYM, 2011b), hala

turizm sektöründeki önemli sorunlardan bir tanesi turizm eğitimi almış, nitelikli iş gücü eksikliğidir.

Türkiye’de orta ve yükseköğretim düzeylerinde turizm eğitimlerini tamamlamış kalifiye iş gücü olmasına

rağmen, sektör bu iş gücünden yeterince faydalanamamaktadır (Hacıoğlu vd., 2008). Yapılan araştırmalar

lisans düzeyinde turizm eğitimlerini başarı ile bitirenlerin önemli bir bölümünün turizm sektöründe

çalışmadıklarını göstermektedir (Birdir, 2002; Unur, Duman ve Tepeci, 2004; Öztürk ve Pelit, 2008).

Turizm sektörünün önemli bir sayıda turizm eğitimi almış iş gücüne ihtiyacı varken, öte yandan turizm

eğitimi almış iş gücünün önemli bir kısmının sektörde çalışmaması (Unur, Duman ve Tepeci, 2004), sektörün

üzerinde önemle durması gereken bir konudur. Bu eğilimin, turizm sektörü için en önemli insan kaynakları

sorunlarından birisi olduğu da söylenebilir. Ayrıca, sektörün üst düzey yönetici kadrolarını oluşturmak üzere

eğitim alan lisans öğrencilerinin sektörde çalışmayı tercih etmemeleri gelecek dönemde sektör için sıkıntılar

yaratabilir (Birdir, 2002). Bu durum, hem ülke kaynaklarından yeterince etkin ve verimli yararlanılamaması,

hem de Türk turizm sektörünün sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde edilebilmesini zorlaştırıcı sonuçları

beraberinde getirmektedir.

Teorik Çerçeve

Mesleki turizm eğitimi, turizm sektöründeki tüm işletmelerin ihtiyaç duydukları teorik ve pratik, bilgi ve

becerilere sahip personeli yetiştirmeyi, personele işlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri

sistemli bir şekilde kazandırmayı sağlayan bir süreçtir (Aymankuy ve Aymankuy, 2002). Turizm eğitimi,

turizm sektöründe çalışanlara etkinlik ve anlam kazandıran bir unsurdur (Çelik, 2006). Turizm sektöründe

işgücü dinamiktir. İş gücü, işverenler ve eğitim kurumlarıyla birlikte istihdamın sağlanmasında önemli bir

role sahiptir (Riley, Ladkin ve Szivas, 2002). Eğitim, meslek ve sosyal statü için de önemlidir. Dahası, eğitim

ile iş ve gelir arasındaki ilişki de gayet açıktır. Çalışmalar, eğitimli personelin daha az eğitimli personelden

daha çok kazandığını, bu farkın, eğitimli ve bilgili iş gücüne talep arttıkça daha da büyüyeceğini ve eğitim

için katlanılan fedakarlıkların kısa sürede kendini amorti edeceğini ortaya koymaktadır (Barrows ve Powers,

2009).

Mesleki turizm eğitiminin temel amaçlarından belki de en önemlilerinden biri, turizm sektöründe çalışacak

nitelikli işgücü teminini sağlamaktır. Ancak aşağıdaki araştırma bulgularının da ortaya koyduğu gibi turizm

eğitimi alanların büyük çoğunluğu turizm sektöründe çalışmamaktadır. Ağaoğlu (1991) tarafından yapılan

araştırmada, turizm sektöründe istihdam edilen lisans ve ön lisans düzeyinde turizm eğitimi almış personelin

% 22,3 olduğu tespit edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme

Merkezi Başkanlığı tarafından 1999-2000 eğitim-öğretim yılında yapılan araştırmada konaklama

işletmelerinde çalışanların yaklaşık % 74’ünün, restoran işletmelerinde çalışanların % 80’inin ve seyahat

işletmelerinde çalışanların da % 76’sının örgün turizm eğitimi almadıkları tespit edilmiştir. TUGEV

tarafından 1999 yılında yapılan araştırmada turizm sektörünün istihdam etmesi gereken eğitimli personel

oranları; % 37’si ön lisans ve lisans mezunu, % 15’i yüksek lisans mezunu, % 25’i teknik lise ve % 23’ü lise

mezunu olarak belirlenmiştir (Yağcı, 2001). Kuşluvan (2000) ise, turizm eğitimi almış mezunların % 80’inin

turizm sektörü dışında çalışmayı düşünmesinin, turizm eğitiminin üzerinde kafa yorulması gereken

konularından biri olduğunu ifade etmiştir. Mısırlı (2002) tarafından yapılan bir araştırmada da yıldızlı 105

konaklama tesisindeki 412 orta kademe yöneticisinin yarıdan fazlasının herhangi bir düzeyde turizm eğitimi

almadığı belirlenmiştir (Çimen, 2006). Aksu ve Köksal (2005) ise, yaptıkları çalışmada öğrencilerin sektöre

karşı tutumlarının çoğunlukla olumsuz olduğunu ortaya koymuşlardır. İlgili araştırmalarda bireylerin turizm
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sektörüne ve turizm sektöründeki kariyere bakışlarına olumsuz etki eden faktörler olarak; sektördeki pek çok

işin mevsimlik, yarı zamanlı olması ve bunun da sürekli iş sağlama imkanından kişiyi mahrum bırakması,

yetersiz sosyal güvence imkanları, stresli çalışma ortamı, turizm sektöründe çalışmanın toplumun bazı

kesimleri tarafından saygınlığı düşük işler olarak algılanması, düzensiz ve uzun çalışma saatleri, sektörün

kişisel, sosyal ve aile yaşamını sınırlaması, ücretlerin düşüklüğü, terfi imkanlarının kısıtlılığı, iş gören devir

hızının yüksekliği, yetkinlik bazlı yetkilendirmede yaşanan güçlükler vb. sayılmaktadır (Öztürk ve Pelit,

2008; Jiang ve Tribe, 2009). Turizm sektöründe yapılan işler, genelde yarı vasıflı ve vasıfsız işler olarak

(Wood, 1992), bir başka ifadeyle düşük beceri gerektiren işler olarak ifade edilir (Lucas, 2004). Macaristan,

Polonya, İspanya, Birleşik Krallık ve Yugoslavya’yı kapsayan bir çalışmada pek çok insanın turizm

sektöründe çalışmak istemesine karşın, otel ve restoran müdürlüğü ile turist rehberliği dışındaki işlerin,

yüksek statülü olarak düşünülmediği belirtilmektedir (Unur, Duman ve Tepeci, 2004).

Walmsley (2004) tarafından da turizm sektöründeki mesleklerin genel özellikleri önceki araştırmalar

doğrultusunda 8 başlıkta özetlenmiştir. Bunlar;

1-) Düşük ücretli

2-) Düşük yetenekli

3-) Önemsiz ve basit işler olarak görülmesinin yarattığı olumsuz imaj

4-) Kötü yönetime maruz kalmak

5-) Part-time

6-) Sezonluk (mevsimsel)

7-) Göçmen işi

8-) Kariyer yapısından yoksun şeklinde ifade edilmiştir.

Hem seyahat, hem de konaklama endüstrisi gençleri ve kadınları daha fazla istihdam etmektedir. Kadın ve

erkek öğrencilerin boş olduklarında ve tatillerde iş dünyasına ilk kez girdikleri bir sektördür. Esnek çalışma

saatleri kadınların aileleri ve yapmaları gereken diğer zorunlu işler dolayısıyla kadınlar için uygun çalışma

imkanları sunmaktadır. Küresel olarak seyahat endüstrisinde istihdam edilen kadınların toplam istihdama

oranı % 46 olarak tahmin edilmektedir ve düşük ücretlerle çalışırlar. Turizm sektöründe yemek pişirmek,

temizlik yapmak gibi bir kadının bilip, yapabileceği işler vasıfsız işler olarak belirlenmiştir. Turizm ve

otelcilik sektöründe kadın işi olarak ifade edilen çok sayıda iş tanımlanması yapılmış, böylece işverenlerin

maliyetlerini düşürmeleri sağlanmıştır. Ayrıca turizm işletmelerinde işlerin standardize edilmesi ve

rutinleşmesi sektörde vasıfsızlaşmaya yol açmıştır (Lucas, 2004).

İngiltere’de de konaklama endüstrisindeki istihdamın % 60’ı kadınlardan oluşurken, sektördeki işgücünün

yaklaşık 1/3’ü 16-24 yaş arasındaki gençlerden oluşmaktadır (Allan, Bamber ve Timo, 2000). Uluslararası

Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 2001 yılında turizm ve otelcilik sektörüne yönelik yayınlanan raporda

küresel olarak turizm sektöründe, marjinal çalışanlar olarak adlandırılan; kadınların, gençlerin, düzensiz

(günlük) ve geçici (part-time) çalışanların sayılarının oldukça yüksek olduğunu ortaya konulmuştur. Örneğin,

İngiliz kadınının konaklama, eğlence, seyahat ve turizm iş gücü içindeki payı %58 civarındadır. Gençler de

turizm sektöründe iş gücü için önemli bir gruptur. Örneğin, İngiltere’nin turizm sektöründeki işgücünün

%37’si 24 yaşından, %58’i ise 34 yaşından küçüktür. Öğrenciler de turizm sektörüne yönelik işgücü

piyasasında giderek daha önemli bir segment haline gelmiştir. Öğrenciler düşük ücretlerle ve esnek saatler ile

çalışmaya hazırdırlar (Nickson, 2007). Öğrenciler, küresel genç iş gücünün önemli ve büyüyen bir

segmentidir. Avustralya’daki fast food çalışanlarının yaklaşık dörtte üçü 18 yaşında altındadır (Allan,

Bamber ve Timo, 2000). Danimarka’da turizm çalışanlarının dörtte biri tam zamanlı öğretim gören

öğrencilerdir (Hjalager ve Andersen, 2000). Ayrıca, İngiltere’de çalışan gençlerin yaklaşık yarısı

öğrencilerdir. Ancak bu oran turizm sektöründe % 70’lerin üzerine çıkmaktadır. Sektörde genç iş gücünün

yüksek orandaki varlığı, gençlerin iş gücü piyasasındaki hareketli yapıları iş gücü devrini arttırır ve bu da

sektördeki düşük sendika yoğunluğunun önemli bir nedenidir (Lucas, 2004).

Jiang ve Tribe (2009) tarafından yapılan çalışmada turizm sektöründeki işler, öğrenciler tarafından kısa

ömürlü olarak düşünülmekte ve gençlik yılları sektörde çalışmak için en uygun zaman olarak görülmektedir.

Öğrencilerin neredeyse tamamı turizm sektöründeki işleri gelecek vaat eden bir iş olarak algılamamakta ve

sektörde kalıcı bir kariyer yapmayı istememektedirler. Öğrenciler turizm sektöründe çalışmayı sermaye

oluşturmak ve diğer işletmelere transfer olabilmek için düşünmektedirler. Bir başka sonuç ise, çalışanların

kariyer için ilk basamak olarak turizm sektöründeki işleri düşündüklerini ortaya koymuştur. Turizm eğitimi

alan öğrenciler, ayrıca, turizm sektöründe çalışanların sosyal saygınlıklarının diğer sektörlerde çalışan

bireyler kadar yüksek olmadığını düşünmektedirler.
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Yapılan bir araştırmada, turizm ve otel işletmeciliği okullarından mezun olan öğrencilerin % 30,6’sının 5 yıl

içerisinde sektörü terk ettikleri ifade edilirken, bir başka araştırmada turizm ve otel işletmeciliği

bölümlerinden mezun olan öğrencilerin 1/5’inin mezuniyetlerinin ilk yılında, 1/3’ünün ise izleyen 5 yıl

içerisinde sektörü terk ettikleri tespit edilmiştir (Birdir, 2002). Turizm sektörü uzun süreli kariyer imkanı

sağlayan bir sektör olarak algılanmamakta, çalışanlar ilerleyen yaşlarında başka sektörlere yönelmektedirler.

(Unur, Duman ve Tepeci,2004; Özdipçiner ve Kalınkara, 2005; Çimen, 2006). Turizm sektöründe kariyer

yapmaya yönelik olarak yapılan çalışmalarda kariyer seçimini etkileyen çeşitli sonuçlar elde edilmiştir.

Sektörde kariyer kararlarında kişisel ve genel kariyer faktörlerinden her ikisi de sosyal etkenlerden önemli

ölçüde etkilenmektedirler. Ayrıca işle ilgili algıların yanı sıra sektörün özellikleri de kariyer kararının

verilmesinde önemlidir. Uluslararası bir bakış açısıyla bu alanda çalışan bilim adamlarınca turizm

sektöründeki birincil sorunun sektörde yüksek eğitimli personel çalıştırılamaması olduğu ifade edilmektedir

(Walsh ve Taylor, 2007; Rheede, Tromp ve Blomme, 2009). Oysa iyi eğitimli, tecrübeli, istekli ve donanımlı

işgücü özellikle turizm sektörü için büyük önem taşımaktadır (Kuşluvan ve Kuşluvan, 2000). Bir sektörün

algılanan doğası, o sektörün kariyer açısından çekici olup olmadığını belirleyen önemli bir faktör olarak ifade

edilmektedir. Ayrıca öğrencilerin, turizm sektöründeki işlerin düşük ücret, uzun çalışma saatleri gibi temel

özelliklerinin farkında olmalarının, iş doyumları ve motivasyonları üzerinde olumsuz etki yarattığını ve

onları sektörden ayrılmaya yönelttiği tespit edilmiştir (Jiang ve Tribe, 2009).

Turizm sektöründe sendikal hareketler, diğer birçok sektöre göre çok daha az etkiye sahipken, asgari ücret

önemli bir etkiye sahiptir. Turizm sektörü, ikincil iş gücü piyasası olarak ifade edilen; düşük nitelikli iş

gücünün iyi işlerde çalıştırılmadığı, iş gücünün kariyer beklentilerinin karşılanmadığı, sürekliliğin, iyi

çalışma koşullarının ve kurallarının olmadığı, öğrencilerin, ev hanımlarının ve okullarını bırakanların kısa

vadeli olarak çalıştıkları bir sektör olarak görülmektedir. Akşamları, hafta sonları ve tatil zamanlarında

çalışmak zorunda olmak gibi içsel ve büyük ölçüde kaçınılmaz zorlukları, sektörü itici kılarak sektörden

uzaklaşmaya yol açabilmektedir (Boella ve Turner, 2005). Turizm, bazı gelişmekte olmakta olan ülkelerde

yüksek statülü ve güvenli istihdam sağlarken, diğerlerinde bu istihdam düşük statülü ve tüketici

olabilmektedir. Turizm sektörünün yarattığı istihdam Kıbrıs, Malta gibi ada ekonomilerinde istisnai olarak

toplam istihdamın %10-30 arasında olabilmektedir. Avrupa’da turizm istihdamı özellikle güney ülkeleri için

büyük önem taşımaktadır. Turizm istihdamı İspanya’da % 8,3, İtalya’da % 5,9 dur. Avustralya, ABD ve

İngiltere gibi ülkelerde turizm sektörünün yarattığı istihdam, toplam istihdamın yaklaşık % 5 ini, Bulgaristan

ve Slovakya gibi gelişmekte olan ekonomilerde ise % 2 sini oluşturmaktadır (Lucas, 2004).

Casado (1992) tarafından yapılan bir araştırmada da turizm profesyonelleri, okul yetkililerinin öğrencilere

gerçek iş yaşamı ile ilgili bilgi vermedikleri için öğrencilerin yüksek beklentilerle sektöre giriş yaptıklarını,

dolayısıyla da sektöre katıldıktan sonra yüksek bir iş gücü devrinin yaşandığını ifade etmişlerdir (Kim,

Hallab ve Lee, 2009). Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan araştırmalarda turizm sektöründe çalışanların,

makul bir maaş, fazla mesai çalışma düzeni ve ilave bazı haklar ile sektörde çalışmayı kabul edebilecekleri,

ancak işverenlerinden de hızlı yükselmelerine imkan sağlamalarını beklediklerini ifade etmişlerdir. Knutson

(1987) tarafından yapılan bir çalışmada da öğrencilerin maaş, iş güvenliği ve samimi bir çalışma ortamı

konularında beklentilerinin olduğu tespit edilmiştir (Kim, Hallab ve Lee, 2009). Diğer sektörlerde olduğu

gibi turizm sektöründe de ücretler ve diğer sosyal haklardan, eğitim ve mesleki gelişim için fırsatlarına kadar

pek çok değişken ve kendilerine organizasyon içerisinde yer bulup bulamayacakları endişeleri, iş gücü

içerisindeki birçok personel için önemlidir (Hayes ve Ninemeier, 2009).

Turizm ve otelcilik sektörünün imajını iyileştirmek için yıllar içerisinde olumlu gelişmeler olmasına rağmen,

yine de gelecekte iş gücüne katılacak pek çok kişi otel ve restoran işlerini bir kariyer seçeneği olarak

görmemektedirler. Bu büyük olasılıkla yukarıda belirtilmeye çalışılan unsurlardan kaynaklanmaktadır

(Kinkead, 2007).

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Araştırmanın amacı, lisans düzeyinde turizm eğitimi alan Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve

Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin turizm sektöründeki istihdama yönelik genel bakış açılarını ve turizm

sektörüne yönelik kariyer değerlendirmelerini tespit etmektir. Bu çalışmada araştırmaya katılan öğrencilerin

turizm sektörüne yönelik genel bakış açıları tespit edilmeye çalışılmış, ayrıca öğrencilerin sektördeki kariyer

beklentilerinin, araştırma kapsamındaki öğrencilerin staj yapmış ve yapmamış olma, ayrıca sınıf ve diğer

değişkenlere göre farklı olup olmadıkları sorularına yanıtlar aranmıştır.
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Veri Toplama Yöntemi

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Hazırlanan anketler yüz yüze

görüşme yöntemi ile öğrencilere uygulanmıştır. Anket iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci bölümde

katılımcıların bazı demografik özelliklerini (Cinsiyet, mezun olduğu lise, lisans eğitimine girişteki tercih

sıralaması, halen okuduğu sınıfı ve bölümü, staj yapıp yapmadığı ve lisans turizm eğitiminin kendi tercihi

olup olmaması) belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde ise, turizm sektöründeki

istihdama yönelik değerlendirmeleri içeren 5’li Likert ölçeğinde hazırlanmış 22 ifade yer almaktadır. Anket

ilgili gruba uygulanmada önce anketteki ifadelerin araştırma amacına uygunluğu ve içerik açısından

kontrolünü yapmak amacıyla 40 öğrenciye yüz yüze görüşerek bir pilot anket çalışması uygulanmış ve geri

bildirimler doğrultusunda anket yeniden gözden geçirilerek son şeklini almıştır.

Evren ve Örneklem

Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda 2011-2012 eğitim-öğretim yılında

öğrenim gören öğrenciler bu araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında

Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenci sayısı

1691’dir. Öğrencilere 350 anket uygulanmış, yapılan kontrollerde bunlardan 328’i değerlendirilmeye uygun

bulunmuştur.

Verilerin Analizi

Çalışmada elde edilen bulguların değerlendirilmesinde istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package

for Social Sciences) for Windows 17.0 programı kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken

tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Hipotez testleri

olarak Non-Parametrik testlerden Kruskal Wallis H-Testi ve Mann Whitney U testleri yapılmıştır. Sonuçlar

% 95 güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde çift yönlü olarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya

katılan öğrencilerin turizme bakış açısı ölçeğindeki 22 maddenin genel güvenirliği α=0,894 olarak

bulunmuştur. Yapılan Kmo ve Barlett analizi sonucunda KMO değerinin α=0,828 olarak Barlett değerinin ise

0,05 den küçük olduğu ve faktör analizinin yapılabilir olduğu görülmüştür. Faktör analizi sonucunda toplam

varyansı % 55,48 olan 6 faktör oluşmuştur.

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Turizm Sektöründeki İstihdama Bakışları ve Kariyer

Beklentileri Ölçeği Faktör Yapısı

Boyut Madde Faktör Yükü Varyans Cronbach's Alpha

Turizm sektöründe iş bulma ve çalışma koşulları S6 0,744

12,406 0,733

S7 0,673

S8 0,671

S9 0,630S10 0,626

S11 0,410

Turizm sektöründeki ücretler S13 0,725

11,962 0,760S14 0,685S15 0,678

Turizm sektörüne toplumsal bakış S16 0,760

9,643 0,831
S17 0,610

S18 0,543S19 0,531

Turizm sektörüne yönelik kariyer beklentileri S20 0,751

7,571 0,752S21 0,655S22 0,482

Turizm sektöründe çalışma ve cinsiyet ilişkisi S23 0,758

7,049 0,691S24 0,709S25 0,597

Lisansdüzeyinde turizm eğitimi ve sektördeçalışmailişkisi S26 0,697

6,845 0,744S27 0,591S28 0,565

Toplam Varyans % 55,48
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Turizm sektöründe iş bulma ve çalışma koşulları düzeyini oluşturan 6 maddenin güvenirliği α=0,733 olarak

bulunmuştur. Turizm sektöründeki ücretler düzeyini oluşturan 3 maddenin güvenirliği α=0,760 olarak

bulunmuştur. Turizm sektörüne toplumsal bakış düzeyini oluşturan 4 maddenin güvenirliği α=0,831 olarak

bulunmuştur. Turizm sektörüne yönelik kariyer beklentileri düzeyini oluşturan 3 maddenin güvenirliği

α=0,752 olarak bulunmuştur. Turizm sektöründe çalışma ve cinsiyet ilişkisi düzeyini oluşturan 3 maddenin

güvenirliği α=0,691 olarak bulunmuştur. Lisans düzeyinde turizm eğitimi ve sektörde çalışma ilişkisi

düzeyini oluşturan 3 maddenin güvenirliği α=0,744 olarak bulunmuştur.

Araştırmaya İlişkin Bulgular

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

Cinsiyet Frekans Yüzde (%)

Bayan 146 44,5

Erkek 182 55,5

Toplam 328 100,0

Tablo 2’de araştırmaya katılan turizm eğitimi alan öğrencilerin 146'sı (% 44,5) bayan, 182'si (% 55,5)

erkektir.

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Mezun Olduğu Lise Türüne Göre Dağılımı

Lise Türü Frekans Yüzde (%)

Anadolu / Turizm Lisesi (Otelcilik, Seyahat acenteciliği, Mutfak vb. ) 112 34,1

Klasik (Düz) Lise 129 39,3

Teknik / Meslek Lisesi (Kız - Endüstri) 19 5,8

Diğer 68 20,7

Toplam 328 100,0

Tablo 3’de araştırmaya katılan turizm eğitimi alan öğrencilerin 112'si (% 34,1) Anadolu / turizm lisesi

(otelcilik, seyahat acenteciliği, mutfak vb. ), 129'u (% 39,3) klasik (düz) lise, 19'u (% 5,8) teknik / meslek

lisesi (kız - endüstri), 68'i (% 20,7) diğer lise (süper lise, özel lise vb.) türlerinden mezun olduğu

görülmektedir.

Tablo 4. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Öğrenim Gördüğü Lisans

Turizm Eğitimi Programının Tercihleri Arasındaki Sırasına Göre Dağılımı

Tercih Sırası Frekans Yüzde (%)

1-5 160 48,8

6-10 75 22,9

11-15 44 13,4

15'ten sonraki 49 14,9

Toplam 328 100,0

Tablo 4’te araştırmaya katılan turizm eğitimi alan öğrencilerin 160'ının (% 48,8) 1-5, 75'inin (% 22,9) 6-10,

44'ünün (% 13,4) 11-15, 49'unun (% 14,9) 15' ten sonraki tercihte lisans turizm eğitimini kazandığı

görülmektedir.

Tablo 5. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Öğrenim Gördüğü Bölümlere Göre Dağılımı

Bölüm Adı Frekans Yüzde (%)

Konaklama işletmeciliği 112 34,1

Seyahat işletmeciliği 147 44,8

Turizm rehberliği 69 21,0

Toplam 328 100,0
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Tablo 5’te araştırmaya katılan turizm eğitimi alan öğrencilerin 112'sinin (% 34,1) konaklama işletmeciliği,

147'sinin (% 44,8) seyahat işletmeciliği, 69'unun (% 21,0) turizm rehberliği bölümünde öğrenim gördüğü

görülmektedir.

Tablo 6. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Öğrenim Gördüğü Sınıflara Göre Dağılımı

Sınıfı Frekans Yüzde (%)

1. sınıf 80 24,4

2. sınıf 72 22,0

3. sınıf 73 22,3

4. sınıf 103 31,4

Toplam 328 100,0

Tablo 6’da araştırmaya katılan turizm eğitimi alan öğrencilerin 80’inin (% 24,4) 1. sınıf, 72’sinin (% 22,0) 2.

sınıf, 73’ünün (% 22,3) 3. sınıf, 103’ünün (% 31,4) 4. sınıfta öğrencisidirler.

Tablo 7. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Lisans Eğitimi Süresince Staj Yapıp Yapmama Durumuna

Göre Dağılımı

Frekans Yüzde (%)

Evet 182 55,5

Hayır 146 44,5

Toplam 328 100,0

Tablo 7’de araştırmaya katılan turizm eğitimi alan öğrencilerin 182'sinin (% 55,5) lisans eğitimi süresince

staj yaptığı, 146'sının (% 44,5) lisans eğitimi süresince staj yapmadığı görülmektedir.

Tablo8. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Lisans Turizm Eğitimini Kendi İsteğinle Tercih Edip

Etmeme Durumuna Göre Dağılımı

Frekans Yüzde (%)

Evet 264 80,5

Hayır 64 19,5

Toplam 328 100,0

Tablo 8'de araştırmaya katılan turizm eğitimi alan öğrencilerin 264'ünün (% 80,5) lisans turizm eğitimini

kendi isteğinle tercih ettiği, 64'ünün (% 19,5) lisans turizm eğitimini kendi isteğinle tercih etmediği

görülmektedir.

Tablo 9. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin “Turizm sektöründe iş bulma ve çalışma koşulları” Faktörü

Sorularına Verdiği Cevapların Ortalamaları

N Min. Max. Ort. S.s

Turizm sektöründe sürekli (tüm yıl boyunca)çalışılabilecek bir iş kolaylıkla bulunur. 328 1,000 5,000 2,674 0,999

Turizm sektöründe çalışmak, diğer sektörlerdeçalışmaktan daha yorucu değildir. 328 1,000 5,000 2,110 0,942

Turizm sektöründe çalışma saatleri düzenlidir. 328 1,000 5,000 1,784 0,816

Turizm sektöründe sosyal güvence imkanları yeterlidir. 328 1,000 5,000 2,521 0,970

Turizm sektöründe barınma ve yeme-içme koşulları uygunve yeterlidir. 328 1,000 5,000 3,021 1,062

Turizm sektöründe çalışmak eğlenceli ve zevklidir. 328 1,000 5,000 3,936 0,849

Not :Kullanılan ölçek 1 ile 5 arasında değişmiştir. 1 kesinlikle katılmıyorum, 2 katılmıyorum, 3 kararsızım, 4

katılıyorum, 5 tamamen katılıyorum ifadelerini temsil etmektedir
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Araştırmaya katılan turizm eğitimi alan öğrencilerin “Turizm sektöründe iş bulma ve çalışma koşulları”

faktörü nü oluşturan sorulara verdiği cevapların ortalamaları incelendiğinde, “Turizm sektöründe çalışmak

eğlenceli ve zevklidir.” puanlarının ortalamasının en yüksek, “Turizm sektöründe çalışma saatleri

düzenlidir.” puanlarının ortalamasının en düşük olduğu görülmektedir.

Tablo 10. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin “Turizm sektöründeki ücretler” Faktörü Sorularına

Verdiği Cevapların Ortalamaları

N Min. Max. Ort. S.s

Turizm sektöründe ücretler diğer sektörlere göre aynı düzeyde ya da dahayüksektir. 328 1,000 5,000 3,095 1,023

Turizm sektöründe ücretler yeterli ve tatminkardır. 328 1,000 5,000 2,683 0,937

Turizm sektöründe prim, bahşiş vb. ek ücretler yeterli ve tatminkardır. 328 1,000 5,000 3,018 1,061

Araştırmaya katılan turizm eğitimi alan öğrencilerin “Turizm sektöründeki ücretler” faktörünü oluşturan

sorulara verdiği cevapların ortalamaları incelendiğinde, “Turizm sektöründe ücretler diğer sektörlere göre

aynı düzeyde ya da daha yüksektir.” puanlarının ortalamasının en yüksek, “Turizm sektöründe ücretler yeterli

ve tatminkardır.” puanlarının ortalamasının en düşük olduğu görülmektedir.

Tablo 11. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin “Turizm sektörüne toplumsal bakış” Faktörü Sorularına

Verdiği Cevapların Ortalamaları

N Min. Max. Ort. S.s

Lisans düzeyinde turizm eğitimi veren bu okulu kazandığımdaçevreden olumlu tepkiler aldım. 328 1,000 5,000 3,494 1,109

Turizm sektöründe çalışmanın toplumda bir saygınlığı vardır. 328 1,000 5,000 2,753 1,015

Turizm, toplumda önemli ve itibarlı bir sektör olarak görülmektedir. 328 1,000 5,000 2,784 1,013

Lisans düzeyinde turizm eğitimi almış biri olarak turizm sektöründeçalışmak toplumsal saygınlığımı arttırır. 328 1,000 5,000 3,137 1,027

Araştırmaya katılan turizm eğitimi alan öğrencilerin “Turizm sektörüne toplumsal bakış” faktörünü oluşturan

sorulara verdiği cevapların ortalamaları incelendiğinde, “Lisans düzeyinde turizm eğitimi veren bu okulu

kazandığımda çevreden olumlu tepkiler aldım.” puanlarının ortalamasının en yüksek, “Turizm sektöründe

çalışmanın toplumda bir saygınlığı vardır.” puanlarının ortalamasının en düşük olduğu görülmektedir.

Tablo 12. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin “Turizm sektörüne yönelik kariyer beklentileri” Faktörü

Sorularına Verdiği Cevapların Ortalamaları

N Min. Max. Ort. S.s

Mezuniyet sonrası turizm sektöründe çalışmayı düşünüyorum. 328 1,000 5,000 3,488 1,181

Turizm sektörü uzun yıllar çalışmak için uygun bir sektördür. 328 1,000 5,000 2,732 1,166

Turizm sektöründe yönetici pozisyonuna geleceğime inanıyorum. 328 1,000 5,000 3,677 1,022

Araştırmaya katılan turizm eğitimi alan öğrencilerin “Turizm sektörüne yönelik kariyer beklentileri”

faktörünü oluşturan sorulara verdiği cevapların ortalamaları incelendiğinde, “Turizm sektöründe yönetici

pozisyonuna geleceğime inanıyorum.” puanlarının ortalamasının en yüksek, “Turizm sektörü uzun yıllar

çalışmak için uygun bir sektördür.” puanlarının ortalamasının en düşük olduğu görülmektedir.

Tablo 13. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin “Turizm sektöründe çalışma ve cinsiyet ilişkisi” Faktörü

Sorularına Verdiği Cevapların Ortalamaları

N Min. Max. Ort. S.s

Turizm sektörü erkeklerin çalışması için uygun bir sektördür. 328 1,000 5,000 3,845 1,048

Turizm sektörü bayanların çalışması için uygun bir sektördür. 328 1,000 5,000 3,137 1,156

Turizm sektöründe çalışan biri ile evlenmek isterim. 328 1,000 5,000 2,470 1,253

Araştırmaya katılan turizm eğitimi alan öğrencilerin “Turizm sektöründe çalışma ve cinsiyet ilişkisi”

faktörünü oluşturan sorulara verdiği cevapların ortalamaları incelendiğinde, “Turizm sektörü erkeklerin

çalışması için uygun bir sektördür.” puanlarının ortalamasının en yüksek, “Turizm sektöründe çalışan biri ile

evlenmek isterim.” puanlarının ortalamasının en düşük olduğu görülmektedir.
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Tablo 14. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin “Lisans düzeyinde turizm eğitimi ve sektörde çalışma

ilişkisi” Faktörü Sorularına Verdiği Cevapların Ortalamaları

N Min. Max. Ort. S.s

Turizm sektöründe çalışmak için lisans düzeyinde turizm eğitimialmak gereklidir. 328 1,000 5,000 3,479 1,469

Turizm sektöründe yönetici pozisyonunda görev yapabilmek içinlisans düzeyinde turizm eğitimi almak gereklidir. 328 1,000 5,000 4,165 1,116

Lisans düzeyinde turizm eğitimi almak turizm sektöründe çalışmamıkolaylaştırır. 328 1,000 5,000 4,073 1,098

Araştırmaya katılan turizm eğitimi alan öğrencilerin “Lisans düzeyinde turizm eğitimi ve sektörde çalışma

ilişkisi” faktörünü oluşturan sorulara verdiği cevapların ortalamaları incelendiğinde, “Turizm sektöründe

yönetici pozisyonunda görev yapabilmek için lisans düzeyinde turizm eğitimi almak gereklidir.” puanlarının

ortalamasının en yüksek, “Turizm sektöründe çalışmak için lisans düzeyinde turizm eğitimi almak

gereklidir.” puanlarının ortalamasının en düşük olduğu görülmektedir.

Tablo 15. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Turizm Sektöründeki İstihdama Bakışları ve Kariyer

Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Faktör Ortalamaları

N Min. Max. Ort. S. s

Turizm sektöründe iş bulma ve çalışma koşulları 328 1,000 4,667 2,674 0,560

Turizm sektöründeki ücretler 328 1,000 5,000 2,932 0,829

Turizm sektörüne toplumsal bakış 328 1,000 5,000 3,042 0,848

Turizm sektörüne yönelik kariyer beklentileri 328 1,000 5,000 3,299 0,920

Turizm sektöründe çalışma ve cinsiyet ilişkisi 328 1,333 5,000 3,150 0,743

Lisans düzeyinde turizm eğitimi ve sektörde çalışma ilişkisi 328 1,000 5,000 3,905 1,008

Tablo 15’de görüldüğü üzere, araştırmaya katılan öğrencilerin turizm sektöründeki istihdama bakışları ve

kariyer beklentilerini belirlemeye yönelik faktör ortalamaları incelendiğinde, lisans düzeyinde turizm eğitimi

ve sektörde çalışma ilişkisi puanlarının ortalamasının en yüksek, turizm sektöründe iş bulma ve çalışma

koşulları puanlarının ortalamasının en düşük faktör olduğu görülmektedir.

Tablo 16. Araştırmaya Katılan Öğrencilerinin Turizm Sektöründeki Kariyer Beklentilerinin

Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşması

Grup N Ort Ss MW p

Bayan 146 3,162 0,866 11135,000 0,011

Erkek 182 3,408 0,866
Turizm sektörüne yönelik kariyer beklentileri

Araştırmaya katılan öğrencilerin turizm sektöründeki kariyer beklentileri puanları ortalamalarının cinsiyet

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U

testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (Mann Whitney

U=11135,00; p=0,011<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre, erkek öğrencilerin turizm sektörüne yönelik

kariyer beklentileri puanları, bayan öğrencilerin turizm sektörüne yönelik kariyer beklentileri puanlarından

yüksektir.
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Tablo 17. Araştırmaya Katılan Öğrencilerinin Turizm Sektöründeki Kariyer Beklentilerinin Mezun

Oldukları Lise Türü Değişkenine Göre Farklılaşması

Grup N Ort Ss KW p

Turizmsektörüneyönelik kariyerbeklentileri Anadolu / Turizm Lisesi(Otelcilik, Seyahat acentacılığı,

Mutfak vb. )

112 3,324 0,949 4,094 0,252

Klasik (Düz) Lise 129 3,362 0,966

Teknik/Meslek Lisesi (Kız -

Endüstri)

19 3,298 0,881

Diğer 68 3,137 0,782

Araştırmaya katılan öğrencilerin turizm sektöründeki kariyer beklentileri puanları ortalamalarının mezun

olduğu lise türü değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan

Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır

(KW=4,094; p=0,252>0,05).

Tablo18. Araştırmaya Katılan Öğrencilerinin Turizm Sektöründeki Kariyer Beklentilerinin Öğrenim

gördükleri Lisans Turizm Eğitimi Programının Tercihleri Arasındaki Sıra Değişkenine Göre

Farklılaşması

Grup N Ort Ss KW p

Turizm sektörüne yönelik kariyerbeklentileri 1-5 160 3,342 0,897 4,456 0,216
6-10 75 3,409 0,983

11-15 44 3,083 0,927

15'ten sonraki
49 3,184 0,872

Araştırmaya katılan öğrencilerin turizm sektöründeki kariyer beklentileri puanları ortalamalarının, öğrenim

gördüğü lisans turizm eğitimi programının tercihleri arasındaki sıra değişkeni açısından anlamlı bir farklılık

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (KW=4,456; p=0,216>0,05).

Tablo
19.

Araştırmaya Katılan Öğrencilerinin Turizm Sektöründeki Kariyer Beklentilerinin

Öğrenim Gördükleri Bölüm Değişkenine Göre Farklılaşması

Grup N Ort Ss KW p

Turizm sektörüne yönelikkariyer beklentileri Konaklama işletmeciliği
112 3,211 0,998 2,818 0,244

Seyahat işletmeciliği 147 3,358 0,936

Turist rehberi 69 3,314 0,736

Araştırmaya katılan öğrencilerin turizm sektöründeki kariyer beklentileri puanları ortalamalarının, öğrenim

gördükleri bölüm değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla

yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır

(KW=2,818; p=0,244>0,05).

Tablo 20. Araştırmaya Katılan Öğrencilerinin Turizm Sektöründeki Kariyer Beklentilerinin

Sınıf Değişkenine Göre Farklılaşması

Grup N Ort Ss KW p

Turizm sektörüne yönelik kariyerbeklentileri

1. sınıf 80 3,908 0,715 62,989 0,000

2. sınıf 72 3,398 0,833

3. sınıf 73 3,114 0,857

4. sınıf 103 2,887 0,906

Araştırmaya katılan öğrencilerin turizm sektöründeki kariyer beklentileri puanları ortalamalarının, sınıf

değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis

H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=62,989;

p=0,000<0,05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi

uygulanmıştır. Buna göre; 1. sınıfta okuyan turizm eğitimi alan öğrencilerin Turizm sektörüne yönelik
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kariyer beklentileri puanı, 2. sınıfta okuyan turizm eğitimi alan öğrencilerin Turizm sektörüne yönelik kariyer

beklentileri puanından yüksektir (Mann Whitney U=1820,500; p=0,000<0,05). 1. sınıfta okuyan turizm

eğitimi alan öğrencilerin Turizm sektörüne yönelik kariyer beklentileri puanı, 3. sınıfta okuyan turizm eğitimi

alan öğrencilerin Turizm sektörüne yönelik kariyer beklentileri puanından yüksektir (Mann Whitney

U=1375,000; p=0,000<0,05). 1. sınıfta okuyan turizm eğitimi alan öğrencilerin Turizm sektörüne yönelik

kariyer beklentileri puanı, 4. sınıfta okuyan turizm eğitimi alan öğrencilerin Turizm sektörüne yönelik kariyer

beklentileri puanından yüksektir (Mann Whitney U=1551,000; p=0,000<0,05). 2. sınıfta okuyan turizm

eğitimi alan öğrencilerin Turizm sektörüne yönelik kariyer beklentileri puanı, 4. sınıfta okuyan turizm eğitimi

alan öğrencilerin Turizm sektörüne yönelik kariyer beklentileri puanından yüksektir (Mann Whitney

U=2460,500; p=0,000<0,05).

Tablo 21. Araştırmaya Katılan Öğrencilerinin Turizm Sektöründeki Kariyer Beklentilerinin

Lisans Eğitimi Süresince Staj Yapıp Yapmama Durumu Değişkenine Göre Farklılaşması

Grup N Ort Ss MW p

Evet 182 3,081 0,892 9000,000 0,000

Hayır 146 3,571 0,884
Turizm sektörüne yönelik kariyer beklentileri

Araştırmaya katılan öğrencilerin turizm sektöründeki kariyer beklentileri puanları ortalamalarının, lisans

eğitimi süresince staj yapıp yapmama durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel

açıdan anlamlı bulunmuştur (Mann Whitney U=9000,00; p=0,000<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre,

lisans eğitimi süresince staj yapmayan öğrencilerin Turizm sektörüne yönelik kariyer beklentileri puanları,

lisans eğitimi süresince staj yapan öğrencilerin Turizm sektörüne yönelik kariyer beklentileri puanlarından

yüksektir.

Tablo 22. Araştırmaya Katılan Öğrencilerinin Turizm Sektöründeki Kariyer Beklentilerinin

Lisans Turizm Eğitimini Kendi İsteği İle Tercih Edip Etmeme Durumu Değişkenine Göre

Farklılaşması

Grup N Ort Ss MW p

Turizm sektörüne yönelik kariyerbeklentileri Evet
264 3,462 0,825 4468,500 0,000

Hayır 64 2,625 0,988

Araştırmaya katılan öğrencilerin turizm sektöründeki kariyer beklentileri puanları ortalamalarının, lisans

turizm eğitimini kendi isteğinle tercih edip etmeme durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki

fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (Mann Whitney U=4468,50; p=0,000<0,05). Ortalamalar

arasındaki farka göre, lisans turizm eğitimini kendi isteğinle tercih eden öğrencilerin Turizm sektörüne

yönelik kariyer beklentileri puanları, lisans turizm eğitimini kendi isteğinle tercih etmeyen öğrencilerin

Turizm sektörüne yönelik kariyer beklentileri puanlarından yüksektir.

Sonuçlar

Kariyer seçimini etkileyen çok çeşitli faktörler olmasına rağmen, yükseköğretim düzeyinde eğitim alan bir

bireyin, eğitimini aldığı alanda kariyer yapma yönündeki eğilimi ve eğitim aldığı sektör ile ilgili

değerlendirmeleri önemlidir. Üniversiteler bireylerin kariyer tercihlerinde ve yönlendirmelerinde önemli

etkiye sahiptirler. Üniversite eğitimi almakta olan öğrencilerin öğrenim gördüklere bölümlere tercih yaparak

gelmeleri aslında ilgili alanda kariyer yapma ile ilgili bir ön kabul olarak değerlendirilse de (Öztürk ve Pelit,

2008) , gerek diğer sektörlerde gerekse turizm sektöründe mezuniyet sonrası başka alanlarda kariyer yapma

eğilimleriyle sıklıkla karşılaşıldığı görülmektedir.

Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin sektördeki istihdama bakışlarını ve sektörde kariyer

beklentilerini belirlemeye yönelik bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Anket kapsamında incelenen öğrencilerin turizm sektöründe iş bulma ve çalışma koşulları ile ilgili

değerlendirmelerinde; turizm sektöründeki çalışma saatlerinin düzensiz, sektörde çalışmanın diğer sektörlere

göre daha yorucu, sosyal güvence imkanlarının yetersiz, tüm yıl boyunca çalışılabilecek bir iş bulmanın

kolay olmadığı ifade edilirken, sektörde çalışmak eğlenceli ve zevkli olarak görülmektedir.
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Anket kapsamında incelenen öğrencilerin turizm sektöründeki ücretler ile ilgili değerlendirmelerinde,

sektördeki ücret seviyesi diğer sektördeki ücretler ile aynı düzeyde algılanmaktadır ve sektördeki ücretler ile

prim, bahşiş gibi ek ücretler yeterli ve tatmin edici görülmemektedir.

Anket kapsamında incelenen öğrencilerin turizm sektörüne toplumun bakışı ile ilgili değerlendirmelerinde,

turizmin toplumda önemli ve itibarlı bir sektör olarak görülmediği, sektörde çalışmanın da toplumda

saygınlığının olmadığı belirtilirken, lisans düzeyinde turizm eğitiminin bireye toplumsal itibar

kazandırdığı/kazandıracağı ifade edilmiştir. Anket kapsamında incelenen öğrencilerin turizm sektörüne

yönelik kariyer beklentileri ile ilgili değerlendirmelerinde, mezuniyet sonrası sektörde çalışmayı

düşündükleri ancak, sektörün uzun yıllar çalışmak için uygun olmadığını belirtilmiştir. Bu sonuç bir süre

sonra lisans turizm eğitimi almış iş gücünün sektörden ayrılacağının, sektördeki işlerin bir kariyer basamağı

olarak görüldüğünün bir göstergesidir. Ayrıca öğrencilerin sektörde yönetici pozisyonuna gelecekleri ile ilgili

inançları da olumlu bir sonuçtur.

Anket kapsamında incelenen öğrenciler turizm sektörünün bayanlara nazaran erkekler için daha uygun bir

sektör olduğunu ifade ederken, turizm sektöründe çalışan biriyle evlilik düşünmemeleri üzerinde durulması

gereken bir başka konudur. Sektörün kişisel, sosyal ve aile yaşamını sınırlaması bunun önemli bir nedeni

olabilir (Jiang ve Tribe, 2009).

Anket kapsamındaki öğrenciler, sektörde yönetici pozisyonuna gelebilmek için lisans düzeyinde turizm

eğitimi almanın gerekliliğine inanmaktadırlar. Bu da öğrencilerin sektörde bir meslek yasasına ihtiyaç

duymalarının bir sonucu olarak yorumlanabilir. Araştırma kapsamında erkek öğrencilerin turizm

sektöründeki kariyer beklentileri, bayan öğrencilerden daha yüksek olarak belirlenmiştir. Bu sonuç,

literatürün aksine Türkiye’de turizm sektörünün erkek egemen bir görünüme sahip olduğunu göstermektedir.

Araştırmaya katılan öğrencilerin sektördeki kariyer beklentileri ile sınıf seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki

vardır. Okula yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencileri sektörde kariyer ile ilgili en yüksek beklentiye

sahiptirler. Üst sınıflara gidildikçe sektörde kariyer beklentileri azalmaktadır. Araştırmaya kapsamında

incelenen öğrencilerden lisans turizm eğitimi boyunca henüz staj yapmayanların, staj yapanlara göre turizm

sektöründe kariyere yönelik beklentileri daha yüksektir.

Staj, turizm eğitiminde kritik öneme sahiptir ve öğrencilerin üniversite ortamından çalışma ortamına geçiş

sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Staj, öğrenciye gerçek iş ortamında kariyer imkanlarını incelemek ve

belirli bir iş ve/veya işyeri ile olası uyumu keşfetmek için fırsat sağlar. Staj sadece turizm sektörüne yardımcı

ek iş gücü olarak eğitimli bireyler sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bu sektörde geleceğin yöneticileri için

bir zemin de oluşturmalıdır (Beggs, Ross ve Goodwin, 2008). Ancak araştırmada yukarıda da ortaya konulan

sonuç göstermektedir ki, öğrenciler sektörde staj vb. uygulamalarla çalıştıkça, sektörü tanımakta, zorlu ve

olumsuz çalışma koşulları ve diğer faktörler öğrencileri sektörde kariyer yapmaktan uzaklaştırmaktadır.

Araştırmada dikkate değer bir diğer sonuçta, lisans turizm eğitimini kendi isteği ile tercih eden öğrencilerin

turizm sektörüne yönelik kariyer beklentileri, kendi isteği ile tercih etmeyenlere göre daha yüksek olduğudur.

Yükseköğretim düzeyinde turizm eğitimi gören öğrencilerin sektördeki kariyer beklentilerini ve tercihlerini

anlamak sektör ve yükseköğretim kurumları için oldukça önemlidir. Bu durum işverenlerin memnun, verimli

ve sadık iş gücü oluşturmalarına, böylece işletme performanslarını arttırmalarına ve maliyetlerini

azaltmalarına yardımcı olmaktadır. Diğer taraftan yükseköğretim kurumları da öğrencilerin kariyer

beklentilerini tespit ederek ve bu konuda sektörü bilgilendirerek, sektördeki olumsuzlukların giderilmesine

katkı sağlayarak, eğitimli, kalifiye iş gücünün sektörde kariyer yapmaktan uzaklaşmasının önüne geçilebilir.
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LİSANS
DÜZEYİNDEKİ TURİZM PROGRAMLARINA

ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SORUNLARI

Yasin BOYLU

Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi

Özet

ÖSYS Kılavuzu-2011’e göre; Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan ve Kırgızistan’da lisans

düzeyinde turizm eğitimi veren toplam 44 yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlarda uygulanan

müfredatlardaki tutarsızlıklar, bölüm adlarındaki gereksiz çeşitlilik, öğrenci seçiminde uygulanan puan türü

çelişkileri, farklı fakülte ve yüksekokullar bünyesinde aynı amaçlı bölümlerin oluşturduğu sorunlar

bulunmaktadır. Bu çalışmada söz konusu tutarsızlık ve sorunların neler olduğu ele alınarak ve nicel

dağılımların nitel değerlendirmesinden geçilerek çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: turizm eğitimi, yükseköğretim, ders içerikleri, öğrenci yerleştirme sorunları.

Sorun

Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren salt turizm alanı ile ilgili ya da bu alanı da içeren fakülte ve

yüksekokulların açılmasında yoğunluk gözlenmektedir. Özelikle vakıf üniversitelerinin ve 1992 yılı sonrası

kurulan devlet üniversitelerinin, kuruluşu aşamasında fazla maddi bir donanım gerektirmeyen Turizm

İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Turizm

Rehberliği vb. isimler altında bölümler kurdukları görülmektedir.

Lisans düzeyinde turizm eğitimi veren fakülte ve yüksekokullar, bu gelişme ve artan öğrenci sayıları

karşısında eğitimin niteliği ve amaçları konusunda sorgulamalar yapmaya başlamışlardır.9 Özellikle

ortaöğretimden gelen öğrencilerin eğitim düzeyi konusunda kaygılar ortaya çıkmış; fakülte ve

yüksekokulların bu konuda alabilecekleri herhangi bir önlem olmadığı için dikkatler sistemin gönderdiği

öğrencilerin puan türüne yönelmiş; puan türü ve öğrencilerin başarı puanlarının hesaplama biçimi

sorgulanmaya başlanmıştır.

Durum ve Analiz

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) öğrencinin diploma notunun 50 ile 100 arasında bir değere dönüştürülme

işlemidir. Bu puan bütün okullarda 50 ile 100 arasındadır. Bununla ilgili tüm hesaplamaları ÖSYM

yapmaktadır. Hesaplamanın içeriğini ÖSYM, ÖSYS kılavuzlarında açıklamaktadır. Ancak kılavuzlardaki

bilgilerle kişinin kendi OBP'sini hesaplaması pek de mümkün değildir. Bir öğrenci, öğrenim gördüğü okulun

ortalama diploma notuna sahip olan öğrencilerden biri ise, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) yaklaşık 75

olmakta, öğrencinin okul puanı artıkça öğrencinin OBP'si de 75'ten 100'e doğru bir artış göstermektedir.

Öğrencinin başarısı düştükçe OBP'de 75'ten 50'ye doğru bir düşme göstermekte ve OBP 50'ye yakın ise

öğrencinin diploma notu düşük anlamına gelmektedir. OBP 100'e yakın ise diploma notu yüksek anlamına

gelmektedir. Okul başarısının bir üst okula yerleşmede etkisi ise OBP'nin AOBP'ye çevrilmesi ile

oluşmaktadır.

9 Bu konuda özellikle Ulusal Turizm Kongrelerinde dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri önem arz

etmektedir.
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Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP)

Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı puanı hesaplamaları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: AOBP hesaplamaları10

YerleştirmePuanları AOBP-SÖZ AOBP-SAY AOBP-EA

AlanındaYerleşirken DiğerProgramlaraYerleşirken AlanındaYerleşirken DiğerProgramlaraYerleşirken AlanındaYerleşirken Diğer

Programlara

Yerleşirken

Y-YGS-1,2 - - 0,15 0,12 - -

Y-YGS-3,4 0,15 0,12 - - - -

Y-YGS-5,6 - - - - 0,15 0,12

Y-MF-1,2,3,4 - - 0,15 0,12 - -

Y-TM-1,2,3 - - - - 0,15 0,12

Y-TS-1,2 0,15 0,12 - - - -

Y-DİL-1,2,3 0,15 0,12 - - - -

Ek Puanlar* - - - - - -

Sözel Ek Puan 0,06 - - - - -

Sayısal Ek Puan - - 0,06 - - -

EA Ek Puan - - - - 0,06 -

* Bir Mesleğe Yönelik Program Uygulayan Ortaöğretim Kurumu Mezunlarına Verilecek Olan Ek Puanların

Hesaplanmasında Kullanılacak AOBP’ler ve Çarpılacağı Katsayılar

Ortaöğretim kurumundan mezun bir öğrenci, kendi alanında bir lisans programına yerleştirilirken, AOBP’leri

0,15 ile; diğer bir alandaki programa yerleştirilirken, AOBP’leri 0,12 ile çarpılmaktadır. Bir mesleğe yönelik

bir program uygulayan ortaöğretim kurumu mezunlarına verilecek olan ek puanlarının hesaplanmasında

kullanılacak AOBP’ler, ilave olarak 0,06 katsayısı ile bir kez daha çarpılır. Sonuçta ortaöğretim kurumu

mezunları için Tablo 1’de verilen katsayılar ortaya çıkacaktır.

Lisans Düzeyindeki Turizm Programları

Tablo 2’de 2011 yılı itibariyle lisans düzeyinde yürütülen turizm işletmeciliği programları ile bu

programların ait oldukları fakülte/yüksekokul ve üniversite isimleri görülmektedir. Turizm Fakülteleri

bünyesinde bulunan “turizm işletmeciliği” programlarına genel lise ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim

Kurumu (M.T.O.K.) mezunu öğrenciler farklı puan türleri ile yerleştirilmektedir. Öte yandan fakülte

bünyesindeki programlara (TM-1) puanıyla öğrenci yerleştirilirken, yüksekokullar bünyesindeki programlara

(YGS-6) puanıyla öğrenci yerleştirilmektedir. Böylelikle “turizm işletmeciliği” programının farklı fakülte ve

yüksekokullar bünyesinde yer alabiliyor olması, verilen eğitimde de farklılık olmasını gerektirmektedir.

10

“2011-ÖSYS Başvuru Kılavuzu”ndaki bilgilere göre düzenlenmiştir.
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Tablo 2: Lisans Düzeyinde Yürütülen “Turizm İşletmeciliği” Programları11

Fakülteler Bünyesinde

Program Adı Yürütüldüğü Birim Üniversite

Turizm İşletmeciliği (TM-1)Turizm İşletmeciliği (YGS-6)* Turizm Fakültesi Gazi, Kırklareli, Nevşehir**

Turizm İşletmeciliği (TM-1),Turizm ve Otel İşletmeciliği (TM-1),Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik(TM-1), Turizm ve Otelcilik (TM-1) İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi,İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi, Ticari BilimlerFakültesi Akdeniz, Atılım, Başkent,

Beykent, Çağ, Dokuz Eylül,

Haliç, İstanbul, İstanbul

Ticaret, Nevşehir**,

Sakarya, Yaşar, Yeditepe,

Hoca Ahmet Yesevi

Kazakistan

Yüksekokullar Bünyesinde

Program Adı Yürütüldüğü Birim Üniversite

Turizm İşletmeciliği (YGS-6),Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik(YGS-6),Turizm ve Otel İşletmeciliği (YGS-6), Konaklama ve Turizmİşletmeciliği (YGS-6),Turizm ve Otelcilik (YGS-6) Turizm İşletmeciliği ve OtelcilikYüksekokulu, Turizm ve Otelİşletmeciliği Yüksekokulu,Uygulamalı BilimlerYüksekokulu, Uygulamalı SosyalBilimler Yüksekokulu, Turizmİşletmeciliği ve Bilişim BilimleriYüksekokulu, Turizm ve OtelcilikYüksekokulu, UygulamalıTeknoloji ve İşletmecilikYüksekokulu Balıkesir, Bilkent, Boğaziçi,

Dokuz Eylül, Eskişehir

Osman Gazi, Gazi Osman

Paşa, Giresun, İstanbul Arel,

Mersin, Mustafa Kemal,

Okan, Trakya, Girne

Amerikan, Lefke Avrupa,

Yakın Doğu, Uluslar arası

Kıbrıs, Doğu Akdeniz,

Manas,

Turizm İşletmeciliği ve OtelcilikYüksekokulu (YGS-6) Turizm İşletmeciliği ve OtelcilikYüksekokulu Düzce, Erciyes,

Turizm ve Otel İşletmeciliğiYüksekokulu (YGS-6) Turizm ve Otel İşletmeciliğiYüksekokulu Anadolu

* Yalnızca M.T.O.K. Mezunlarının tercih edebileceği program

** Aynı üniversite bünyesinde farklı fakültelerde bulunan benzer nitelikte program

Tablo 3’de lisans düzeyinde yürütülen konaklama işletmeciliği programları ile ait oldukları

fakülte/yüksekokul ve üniversite isimleri görülmektedir. Kontenjan ve puan türü sınırlaması olmayan açık

öğretim programı göz ardı edildiğinde, konaklama işletmeciliği programlarının bütünüyle Turizm

İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulları bünyesinde yer aldığı ve bu programa yerleşen öğrencilerin puan

türlerinin (YGS-6) olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan aynı üniversite bünyesinde aynı isimli

yüksekokulların bulunuyor olması da dikkat çekicidir.

Tablo 3: Lisans Düzeyinde Yürütülen “Konaklama İşletmeciliği” Programları12

Fakülteler Bünyesinde

Program Adı Yürütüldüğü Birim Üniversite

Konaklama İşletmeciliği (AÖ) İşletme Fakültesi Anadolu

Yüksekokullar Bünyesinde

Program Adı Yürütüldüğü Birim Üniversite

Konaklama İşletmeciliği (YGS-6), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Adnan Menderes, Afyon

Yüksekokulu Kocatepe, Akdeniz, Atatürk,

Balıkesir, Çanakkale Onsekiz

Mart, Çukurova, Ege, Kocaeli,

Muğla, Pamukkale, Selçuk*

* Selçuk Üniversitesi bünyesinde iki adet TİOYO bulunmaktadır.

Tablo 4’de lisans düzeyinde yürütülen “gastronomi” ve “yiyecek içecek işletmeciliği” programları ile ait

oldukları fakülte/yüksekokul ve üniversite isimleri görülmektedir. Turizm Fakülteleri bünyesinde bulunan

“gastronomi ve mutfak sanatları” programlarına genel lise ve M.T.O.K. mezunu öğrenciler farklı puan türleri

11 “2011-ÖSYS : Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlarına göre hazırlanmıştır.

12 “2011-ÖSYS : Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlarına göre hazırlanmıştır.
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ile yerleştirilmektedir. Bu programın bir üniversitede güzel sanatlar fakültesi bünyesinde yürütülüyor olması

da dikkat çekicidir. Fakülteler bünyesindeki programlara (TS-1) puanına göre öğrenci yerleştirildiği, öte

yandan yüksekokullar bünyesinde bulunan programlara ise (YGS-4) ve (YGS-6) puan türleriyle öğrenci

yerleştiriliyor olması, verilen eğitim açısından da bir farklılık olduğu izlenimi uyandırmaktadır.

Tablo 4: Lisans Düzeyinde Yürütülen “Gastronomi” ve “Yiyecek İçecek İşletmeciliği” Programları13

Fakülteler BünyesindeProgram Adı Yürütüldüğü Birim Üniversite

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi Gazi, Nevşehir

(TS-1), Gastronomi ve Mutfak

Sanatları (YGS-4)*

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(TS-1), Güzel Sanatlar Fakültesi Gaziantep

Yüksekokullar Bünyesinde

Program Adı Yürütüldüğü Birim Üniversite

Gastronomi
(YGS-4),

Yiyecek
ve

İçecek İşletmeciliği (YGS-6), Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Çanakkale Onsekiz Mart,

Okan, Lefke Avrupa,

Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bilimleri Yüksekokulu, Turizm Adıyaman, Adnan Menderes,

(YGS-6), Yiyecek İçecek İşletmeciliği ve Otelcilik Akdeniz, Atatürk, Gazi

İşletmeciliği (YGS-6), Yüksekokulu, Turizm ve OtelcilikYüksekokulu Osman Paşa, Pamukkale,

Manas,

* Yalnızca M.T.O.K. Mezunlarının tercih edebileceği program

Tablo 5’de lisans düzeyinde yürütülen seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği programları ile ait oldukları

fakülte/yüksekokul ve üniversite isimleri görülmektedir. Turizm Fakülteleri ile yüksekokullar bünyesinde

bulunan “turizm rehberliği” programlarına genel lise ve M.T.O.K. mezunu öğrenciler aynı puan türü (DİL-1)

ile yerleştirilmektedir. Öte yandan fakülte bünyesindeki “seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği”

programına öğrenciler (TM-1) puanı ile yerleşirken, yüksekokul bünyesindeki aynı isimli programa

öğrenciler (YGS-5) puanıyla yerleşmektedir. Yüksekokullar bünyesindeki “seyahat işletmeciliği”

programının puan türü ise (YGS-6)’dır.

Tablo 5: Lisans Düzeyinde Yürütülen “Seyahat İşletmeciliği” ve “Turizm Rehberliği” Programları14

Fakülteler Bünyesinde

Program Adı Yürütüldüğü Birim Üniversite

Turizm Rehberliği (DİL-1) Turizm Fakültesi Gazi, Nevşehir

Seyahat İşletmeciliği ve TurizmRehberliği (TM-1) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yaşar

Yüksekokullar Bünyesinde

Program Adı Yürütüldüğü Birim Üniversite

Seyahat İşletmeciliği ve TurizmRehberliği (YGS-5), Seyahat Turizm İşletmeciliği ve OtelcilikYüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Adıyaman, Adnan Menderes,

Balıkesir, Çanakkale Onsekiz

İşletmeciliği (YGS-6), TurizmRehberliği (DİL-1) Yüksekokulu Mart, Ege, Afyon Kocatepe,

Akdeniz, Muğla, Mustafa

Kemal,

Tablo 6’da lisans düzeyinde yürütülen rekreasyon yönetimi programları ile ait oldukları fakülte/yüksekokul

ve üniversite isimleri görülmektedir. Tablodan da anlaşılacağı üzere, bu programa merkezi yerleştirme ile

sadece iki üniversiteye öğrenci kabul edilmektedir. Turizm Fakültesi bünyesinde bulunan “rekreasyon

yönetimi” programına genel lise ve M.T.O.K. mezunu öğrenciler farklı puan türleri ile yerleştirilmektedir.

Türkiye’deki “rekreasyon” isimli programların hemen hemen tümünün Beden Eğitimi ve Spor

Yüksekokulları bünyesinde yer aldığı ve bu programlara özel yetenek sınavları ile öğrenci alındığı

düşünüldüğünde, Akdeniz Üniversitesi’ndeki programa merkezi yerleştirme ile öğrenci alınması dikkat

çekicidir.

13

“2011-ÖSYS: Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlarına göre hazırlanmıştır.

14

“2011-ÖSYS: Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlarına göre hazırlanmıştır.
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Tablo 6: Lisans Düzeyinde Yürütülen “Rekreasyon Yönetimi” Programları15

Fakülteler Bünyesinde

Program Adı Yürütüldüğü Birim Üniversite

Rekreasyon Yönetimi (TS-2)Rekreasyon Yönetimi (YGS-3)* Turizm Fakültesi Gazi

Yüksekokullar Bünyesinde

Program Adı Yürütüldüğü Birim Üniversite

Rekreasyon (YGS-5) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Akdeniz

* Yalnızca M.T.O.K. Mezunlarının tercih edebileceği program

Yorum ve Tartışma

Fakülte bünyelerindeki “turizm İşletmeciliği”, “turizm işletmeciliği ve otelcilik”, “turizm ve otelcilik” vb.

isimlerdeki programlara (TM-1) puanıyla öğrenci yerleştirilmesi anlamlıdır. Öte yandan yüksekokullar

bünyesindeki aynı isimli programlara (YGS-6) puanı ile öğrenci yerleştiriliyor olmasının da yerinde olduğu

söylenebilir. Ancak bu noktada iki temel sorun bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; turizm fakültelerinde ayrı

kontenjanları bulunan MTOK mezunu öğrencilerin (YGS-6) puan türüyle bu fakültelere yerleştirilmelerinin,

gerek fırsat eşitliği ve gerekse öğrencilerin düzeyleri bakımından eğitimsel sorunlara neden olma ihtimalidir.

TM-1 ve YGS-6 puan türleriyle aynı programa yerleşmiş öğrencilerin aynı sınıflarda eğitim görüyor

olmaları, düzeylerin ya da programların belirlenmesinde bir yanlışlığın varlığına işaret etmektedir. Bu

programlarla ilgili ikinci temel sorun ise; fakülte ve yüksekokullarda uygulanan müfredatların büyük ölçüde

benzer karakter taşıyor olmaları ve işletmecilik nosyonuyla düzenlenmiş olmalarıdır. Öğrenci kaynakları

büyük ölçüde farklı puan türleri olan fakülte ve yüksekokullardaki müfredatların amaca uygun hale

getirilmesi bir gerekliliktir. Bu noktada fakültelerde işletmecilik nosyonuna göre eğitim verilmesi,

yüksekokullarda ise uygulama ağırlıklı program izlenmesi düşünülmelidir. Öte yandan aynı isimli

programların hem fakülteler hem de yüksekokullar bünyesinde yürütülüyor olmasının, mezunlar açısından

denklik problemine yol açıyor olması da muhtemel görülmektedir.

Nevşehir Üniversitesi Turizm Fakültesinde yer alan “turizm işletmeciliği” Bölümü; aynı üniversitenin

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde ise “turizm işletmeciliği ve otelcilik” adıyla yer almaktadır. Yani

farklı fakültelerden aynı alanda mezun verilmektedir. Aynı alana işletme, iktisat, ticari bilimler gibi farklı

fakülte bünyelerinde eleman yetiştirmek, bir çeşitliliktir ve rekabeti artırıcı unsurlar taşıyabilir. Ancak turizm

alanında çalışacak mezunların, farklı fakülteler bünyesinde yetiştirilmesi, bir çelişki de olarak da

yorumlanabilir. Nevşehir Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan “turizm işletmeciliği” bölümü

müfredatında yer alan derslere internet üzerinden ulaşılabilmektedir. Ders içerikleri incelendiğinde bölüm

başlığına uygun müfredat uygulandığı söylenebilir. İİBF “turizm işletmeciliği ve otelcilik” bölümü

müfredatında yer alan derslere internet üzerinden ulaşılamasa da, fakülte internet sitesinin duyurular

bölümünde yer alan haftalık ders programları bu konuda bir fikir vermekte ve bölüm derslerinin büyük

ölçüde Turizm Fakültesi’nde bulunan bölüm dersleri ile paralel olduğu anlaşılmaktadır.

Turizm işletmeciliği alanı ile ilgili bahsedilen bu sorunların bir bölümünü “konaklama işletmeciliği” ve

“seyahat işletmeciliği” programlarında da görmek mümkündür. İsmi “seyahat işletmeciliği ve turizm

rehberliği” olan bir program, yüksekokul bünyesinde ise (YGS-5) puan türüne göre, fakülte bünyesinde ise

(TM-1) puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir. Programın ismi “seyahat işletmeciliği” olduğunda ise

ilgili puan türü (YGS-6) olmaktadır. Öte yandan program adı “turizm rehberliği” olduğunda; programın

fakülte ya da yüksekokul bünyesinde yer alıyor olmasına bakılmaksızın ilgili puan türü (DİL-1) olarak

uygulanmaktadır. Gerek “konaklama işletmeciliği” ve gerekse “seyahat işletmeciliği” programlarının

müfredatları incelendiğinde; bu programların “turizm işletmeciliği” programından hangi hususlarda farklılık

arz ettikleri konusunda da bir belirsizlik olduğu söylenebilir. Yine aynı sorun “seyahat işletmeciliği”,

“seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği” ve “turizm rehberliği” programları arasında da söz konusu

olabilmektedir.

Bu konular arasında özellikle “turizm rehberliği” programının ilgili puan türünün ne olması gerektiği

konusunda bir karmaşa yaşandığı açıktır. Örneğin Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği

Bölümüne MTOK kontenjanından yerleşen öğrencilerin puanlarına bakıldığında, yalnızca 4 yabancı dil neti

bulunan öğrencilerin dahi bölüme yerleştiklerini görmek mümkün olabilmektedir. Üstelik ilgili bölümde çok

15

“2011-ÖSYS: Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlarına göre hazırlanmıştır.
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sayıda boş kalan kontenjan olduğu göz önüne alındığında, sorunun farklı boyutlarıyla ele alınması gerekliliği

ortaya çıkmaktadır.

Gastronomi bölümlerinin daha ziyade uygulamaya yönelik eğitim verdikleri, yiyecek içecek işletmeciliği

bölümlerinin ise işletmecilik nosyonuyla eğitim programlarını düzenledikleri anlaşılmaktadır. Ancak bu

bölümlerin yer aldığı fakülte ve yüksekokulların internet siteleri incelendiğinde, genel olarak müfredatlar ile

bölüm başlıkları arasında bir uyum olmadığı söylenebilir. Öte yandan turizm fakülteleri bünyelerinde

bulunan “gastronomi ve mutfak sanatları” programlarına ait müfredatlarda da önemli farklılıklar

görülmektedir. Gazi Üniversitesi bünyesindeki programın işletmecilik ağırlıklı bir içeriğe sahip olduğu

görülürken, Nevşehir ve Gaziantep Üniversitelerindeki programların uygulama ağırlıklı düzenlendiği

gözlenmektedir. Uygulama ağırlıklı olması gereken yüksekokullardaki programların işletmecilik nosyonuyla

yürütülüyor olması, konu ile ilgili karmaşanın bu alanda da yaşandığına işaret etmektedir.

Halihazırda “rekreasyon” alanında fakülte bazında yürütülen tek program Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi

bünyesinde bulunmaktadır. Üstelik aynı üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda (BESYO) da

“rekreasyon” bölümü bulunmaktadır. Her iki programın ders içerikleri incelendiğinde; fakültedeki

programın işletmecilik nosyonuyla, yüksekokuldaki programın ise spor, sağlıklı yaşam ve boş zaman

nosyonuyla düzenlendiği dikkat çekmektedir. Akdeniz Üniversitesi BESYO bünyesinde yer alan

“rekreasyon” programına merkezi yerleştirme ile öğrenci alınıyor olması; bu programın yürütüldüğü birimler

kadar, öğrenci seçim ve yerleştirme yönteminin de tartışmalı olduğuna işaret etmektedir.

Genel Değerlendirme ve Bazı Öneriler

Turizm alanında eğitim veren fakülte ve yüksekokul sayıları son yıllarda hızla artmıştır. Bu artışın

nedenlerinin başında turizm ve turizmle ilgili bölümlerin büyük alt yapı masrafı gerektirmemesi nedeniyle

yeni kurulan devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerince cazip görülmesidir. İşletme, İktisadi ve İdari

Bilimler, Ticari Bilimler Fakültelerinin öğrenci sayılarını artırmak istemeleri yanında, Turizm Fakültesi,

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu gibi kurumları açmanın kolay olması, sayısal artışı

ivmelendirmiştir.

Yükseköğretim Kurulu’nun turizm eğitimi veren fakülte, yüksekokul ve bölüm sayılarını dondurma yönünde

gecikmiş bir karar alması ve alınacak bu kararın uygulanabilirliğinin Turizm Fakültesi dekanları ya da

temsilcilerinden oluşan bir kurul tarafından takip edilmesi olumlu bir başlangıcın temeli olabilir. 1990’lı

yıllarda kısa bir süre de olsa gerçekleştirilen Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürler

Toplantılarına yeni bir şekil verilerek bu sorunlar üzerinde durulması eğitim kalitesi ve insan gücü planlaması

bakımından yarar sağlayabilecektir.

Turizmle ilgili tüm programlara öğrenci seçiminde uygulanan puan türlerindeki tutarsızlıklar, bilgi çağının

gereklerine uygun değildir. Bu programlardan fakülte bünyesinde olanlara (TM-1) puan türü, yüksekokul

bünyesinde olanların tümüne ise (YGS-6) puan türü ile öğrenci alınmalıdır. Bu konuda Teknoloji

Fakültelerindeki puan türü sorununun benzer şekilde çözüldüğünü de hatırlamak önem arz edebilir. Fakülte

bünyesindeki programlara MTOK mezunu öğrencilerin yerleştirilmelerinde uygulanan kotanın kaldırılması

eğitimde fırsat eşitliği ve pedagoji yönlerinden son derece önemlidir. İlk bakışta ayrı alanlardan gelen

öğrencilerin aynı programlara yerleştiklerinde hiçbir kayıplarının olmadığı zannedilebilir. Oysa bu

öğrencilerin aynı sınıflarda eğitim görmelerinin, düzeyleri bakımından pedagojik sorunlara neden olması

muhtemeldir. Bu nedenle MTOK mezunu öğrencilerin yüksek öğrenime yerleştirilmelerinde ayrı kontenjan

uygulanmaksızın sadece ek puanlar kullanılması ve bu noktada yüksekokulların ön plana çıkarılması; gerek

mesleki ve akademik yaşam açısından daha yararlı sonuçlar getirebilecektir.

Fakülte ve yüksekokullar bünyesinde yer alan aynı amaca yönelik mezun veren bölüm adlarında birliktelik

sağlanmalı ve söz konusu bölümlerin hangi fakülte ya da yüksekokul bünyesinde yer alması gerektirdiği

konusunda kapsamlı bir çalışma yapılmalıdır. Bu noktada henüz yeni sayılabilecek Turizm Fakülteleri

bünyesinde yer alması öngörülen bölümlerin oluşturulmasında azami özen gerekmektedir.

Turizm Fakültelerinin birer yüksekokul değil fakülte oldukları unutulmamalıdır. Bu anlamda işletme, iktisat

ve ticari bilimler gibi fakültelerdeki turizm programlarının en azından amaç bakımından gerekliliklerinin

ortaya konulması önemlidir. Bahsi geçen fakültelerdeki turizm programlarının turizm fakültelerine

devredilmesinin tartışılması önem teşkil edebilir. Öte yandan uygulama yoğun olması gereken

yüksekokullardaki gereksiz okul, bölüm ve program isimlerindeki karmaşa ve tutarsızlıkların ortadan

kaldırılması ve belirli bir standardizasyon sağlanması, bu kurumların imajlarına olumlu etki yapabilecektir.
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Yerinde ve yeni sayılabilecek bir uygulama olan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programında turizm alanı ile ilgili

önemli sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlardan en önemlilerinden birisi; akademik kadrosu nicelik ve nitelik

açılarından yeterli olmayan kurumlara, gastronomi gibi alanlarda ÖYP kontenjanı verilmesidir. Bu ve benzer

sorunların çözümü noktasında YÖK nezdinde girişimlerde bulunulması son derece önemlidir. Bu konudaki

en büyük sorumluluk, turizmle ilgili fakülte ve yüksekokul yöneticilerine düşmektedir.

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve

Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik 22 Şubat 2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanmıştır (Resmi Gazete, No: 26422). Bu yönetmeliğin amacı; Türkiye’deki yükseköğretim

kurumlarının aralarında işbirliği tesis ederek lisansüstü programlarında yürütecekleri ortak eğitim ve öğretim

programlarının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları birlikte

yürütmek üzere yüksek lisans veya doktora düzeyinde ortak programlar tesis etmektir. Bu programlar, iki

kurum arasındaki akademik işbirliğini ve etkileşimi sağlamak, güçlü taraflarını bir araya getirerek

zenginleştirmek ve ortak programa katılan öğrencilerin en üstün akademik standartlarda eğitim ve öğretim

almalarına imkân vermeyi hedefler. Bu kapsamda turizmle ilgili fakülte ve yüksekokullar arasında ikili

protokoller vakit geçirilmeksizin imzalanarak, uygulanmaya geçilmelidir.

Esasında sorunun, sadece turizm alanı ile sınırlı olmadığı herkesin malûmudur. Ancak turizm alanı ile ilgili

yapılacak sağlam temellere ve eğitimsel kaygılara dayalı düzenlemeler, mesleki eğitimin diğer alanlarına ve

belki de eğitim sisteminin bütününe yönelik yapılması düşünülen düzenlemelere örnek teşkil edebilecektir.

Aksi halde, YÖK’e ilave olarak bazı yetenekli akademisyenlerin şimdiden öngördükleri Üniversiteleri

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (ÜDDK)16 gibi kurumları akademik hayatın en tepesinde görmek sürpriz

olmayacaktır.

Kaynakça17

Battal, A. “ÜDDK+TMSF=?” http://www.yeniasya.com.tr/yazi_detay2.asp?id=1358 Erişim Tarihi: 04 Eylül

2011

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu-2011,

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2011/2011OSYS/BASVURUBILGILERI/2011_OSYS_Basvuru_KLVZ.pdfErişim Tarihi: 08 Eylül 2011
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