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AÇILIŞ KONUŞIVİALARI

PROF. DR AHMET IJLU (Koıigre Düzenleme i{unılu Bışkını)
Sayn Valiıı1 sayın Rektorum, sayın Belediye Başkan vekiliın, değerli öğretim eleınarılan, sektöriln değerli teınsilcileri,

saygıdeğer konuklar ve Tilrk ba§ının giizide meıısuplan, sevgili öğrenciler.
ki şhsın (xıerisi sonucu o gilnku Aydın Valisi sayın Recç YAZICIOĞLU'nun hinıayelerinde Tuı,izm İşletmeciligi ve

Otelcilik Yüksckokulu ile Kuşadası Belediyesi'nin işbiliği ile Orıw Otel'de 16-18 Kasrm 1990 tarihinde dtlzenlenen Ulusal
Turizın Kongresi Ufr sure kendi çizgisinde devam ederek, önce yerleşne dönemini yaşaqış, V.Ulusal Tırialı Kongresi ile sıçrama

vapdrak VII. Ulusal Turizm Kongresintte siz katılımcılann göst€rdiği ilgi sonucu ulusal hüviyetini aşarak uluslararası dtize.ve

erişniştir
Sayın konııklar, yedi yıl önce iki kıırurnun işbidiğ ile tnşlayan bu kongreye, her seııe yeni kurum ve kuruluşlann katılımr

ile kısa zamanda bir çığ gibi bültlyerek, bugün başta Turizırı Bakanlığı olmak iizere Türk tiırianinin iılusal diizeydeki değerli
kurum ve kuruluşlanndan Turian Yatınmcıları tıernegi (TYD), Ttlrkiye Seyahat Aceııtaları Birliği (TÜRSAB), Tilrkİye Twistik
üelciler Birliği GÜRTots), Tfukiye Turing 'otomobil Kurumu, Turtel Turizın İşletmeleri Genel Mlıdtırlu$ı .vanında bu
kııruluşlann Kuşadası'ndaki mahalli dilzeydeki uzantılanndan Kuşadası Ticaret (Xası, Kuşdası OtelJvtotel,Pansiyoncular,

Lokanta işletmecileri Derneğ (KOMPLİD), Ttırsab Kuşadası Bölgesel Yurutme Kurulu, Rehberler Odası, Turtel Adakule Cieli
gibi kurııluşlaı bugiiı bu kongrenin dilzerılenme kurıılunda yer almış bulunmaktadırlar. DtlırıUn mütevazi ulusal tıırizın kongresi

sizlerin gösterdiği ilgi ve katılunı ile ulusal kabuğunu kırarak,bugün bizlere I. Uluslararası Turizın Kongresini başlatına
mutluluğıuıa eriştirmiştir. Aynı ilel bugün Kuydası Turian Ekip.maııları Eııarının başlamasının temel nedeni olmuştıır. Dtirıiln
mütevazi ulusal turizın kongresinin bugtin birincisini başlattığımu uluslararası dlizeye ulaşmasında bizlere gilç ve şvk vereı1

turizme gönüdeıı inanmış Tiirk tıırizıninin gelişimi için yapıcı futum ve dawanışlan ile bizleride motive edeıı Turizıı Bakarüığının
yetkililerine, Kuşadası Belediye Başkan Vekili sayın Erdal Aktilre'üıe, TYD Genel Başkarıı sayın Barlas Ktintay'a, Ttiırsab Geııel
Başkaru sayın Talha Çamaş'a, TÜRTOB Genel Başkanı salrn Ali Gtlrelilye, Turing GereJ Başkanı slıyın Çelik Gülersoy'a , Turtel
Turiun Grubu Başkanı sayın Hasarı Saraç'a , Kuşdası Tiçeret O«lası Başkanı sayın Aii Ergill'e, Komplid Başkanı savrn Alcen
Kartoğlu'na, Tiiısab Kuşadası Bölgesel Yilrütme Kıırulu Başkaru sayın Yılmaz Mola'ya, Retıberler C)dası Başkanı salın Çiğdern
Ateş'e ve bu kongrenin yükiınü çeken Turtel Adalule Oteli Genel Müdirril sayın Zeynel Kayaova ile otel çalışnların4 kongre için
otellerini deııreye sokaa Kuşadası Babay oteli sahibi salın Naci Akdoğan'a, Oııırr Oteli Genel Müdilırü salın Alcan Kartoğlu'ııa,
Koruılar Oteli Genel Müdilril sayın Tacettin Özden'e otobüsü bu kongreye tatısis eden tc:rcilffıan rehber sayın Mehlika Sşval'e,
bildirileri ile kongrernize katılarak brrrada swıaıı ve,va sunamayan, otııruınlarıdöneten, panelist olan dinleyici olabih;k içiİi
uzaktan vakından bııraya kadar gelen ve bizlerin asil gt4 kaıııağı olan siz konuklanmıza" kongreve eıı b§{lli emeği vereıı gilnterdir'
ul,kusuz özveri ile çalışan araştırına görevlilerime ve maırevi desteklerini esirgemeyen Adnan Meııderes Üniversitesi Rektörtl sayn
hqi]Dr- Ceani ÖNCÜER'e Ttırk turiani aduıa teşkkur etıney bir borç biliyorum. :

Tıuizırıden beklerıtileri oldukça fazla ol,an ülkernizin bu sekiördgı isteııerı payı alabilmesi trıriande gelişrı ve değişıı
turiznı anlayışına ayak uydurması ile mümkün olabilecekür. Bunun için ise Tilrkiye'nin çağdaş ve akılcı politikalar belirlemesi ve
bunu da şkilci olmayan ve'bilimsel bir 1apıva otııftrnasr gerekınektedir. Bımıın temeli de çağdaş bir iurizın eğtimi ile
mUmkündur. Turizın eğitimi«leıı arzuliaıian sonucun alınabilmesi için örgün eğitimin geleceğin turizırı anlayışına uyım
sağlarabilmesi gereknektedir: Geleceğin turizıni ile uwmu ise eğitim programlannın çağüş bir programa satıip olmalan, turizrn

ile iç içe uygulamalı eğitim verebilnreleri ve kaliteyi sağlavabilecek öğetim eleınanlarına sahip otabilmeleri ile mtlmkiin
olabilecektir. ,Ttlrn bu «ieğişiklik ve politikalann belalerıebilınesi, sorruılann ortaya konmasr demohatik ortarnlarda tartışılarak
bitimsel ve alİılcı çözttın önerilerinin ortaya konup uygulamaya geçirilmesi ile sağlanabilfr. İŞe bu kongrelerin amacı dünya
hırizıninde yaşanan değşmelerin ve gelişmelerin izlenmesi, Ttırk turizm sektoru içinde 1,er alan sektör.ti,rıiversite işbirliği ile Ttirk
turizıninin karşıla$ığ sonmlann ortaya konulması ve bu sonınların çöztlmü için gerekli önerilerin sunularak bunlaruı uygulamaya
geçirilmesi için işbirliğinin ortaya konulmasıdır. Bu amaçla kongrernize ilk etapta 4700 kişi ve kııruluş çağnda buluııulmuş
sonuçta elimize 1.tlze 1akın bildiri ulaşmıştır. Bilim kurulumuz zanvııun srnrrlı olması nedeniyle buıdardan sadece elli beşinin
sunumuna imkan verebilmiştir. Ancak _vaıımlanacİk konpgeler kitabında bu bildirilerin tttmtlntl oiulucularımza swıabileceğiz.
Kongremize yabancı tilkelerden gelen vedi bilim adamı taraiından yedi yabancı bildiri, Türk bilim adamlan ve seklör teınsilcileri
tarafından 50 olmalı tizere toplam 57 bildiri sıuıulacak,ve aynca "Anadoludarı'] dia gösterisi yapılacaktn. Kongre sonruıda tııristik
değerleriınizi tanıtmak rle .verinde görmek lizere rehberler eşliğinde bir de çerrq gezisi dtlzenlenecektir. Bu kongranin eı ilginç
yönlerinden birisi bütçesidir. Bu kongrelere sıfır blitçe ile başlanmış, bu kongrelerin bütçe kalernlerinde öhcekilerintlen
olduğıından çok daha fazla eınek, çaba ve işbirliği vardır. Her şydoı fazla ilgi ve destek vardu. Sonuç olarak sıfır btltçe ile
başlayarı bu kongreler beş milvan aşan mali_vet ile ama deıık bir bilanço ile kongrevi kapalıria başarma muüııluğwıa erişmiştir. En
bü\tlk kazancımız ise akademisyenleri, sektör temsilcilerini, uygulayıcılan ve öğencileri ile Ttiırk turi2m mensuplannı bir araya
getirebilmek ve Ttirk turizırıine bir nebze de olsa katkıda bulunabilmektir. Bu bizlerin ödülüdür diye duşli,rıtlyor ve bu ödtiıle sahip
olmada bizlere verdiğiniz katkı, destek ve ilgi için hepinize alTı a}Tı teşkkiir ediyor ve saygılanmı sunuyonım.

E RDA L A KTtJRE ( Kuşaıiası Bele<liyesi Başkan Vekili)
Sar'ırı valim, savın rekttirllm, turirrn ."k.l.'lntirİeğerli temsilcileri, «leğerli hocalannı, basınrmızrn ve televizvonuınüzuıı

güide temsilcileri, yannın teminatı sevgili gençler, değerli konuklar I. Uluslararası ve VII. Ulusal Tıırizrn Kongresine hoş geldin2
divor. hepinize seı,gi ve savgılanmı sunuvonıın.

Değerli konuklar, ilçt-mizde di.izenlenen ve ülkemiz tıırizmini ilgilendirmesi ile olumlu eüçiler herkesce bilinen uiusal
turizm kongıremizin vedinci ylında uluslararası bo}uta ulaşmak sevinclirici. seviııJirici ol<luğu kadar da Kuşatlamız adına gunrr
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kaynağı«lır. i]u vesile ile l}akanlığımız.ıı, bilim adaırrlarımıza ve emeği.geçL-n herkese KuŞadası t}elediYesi ve tcmsil ettiğimiz

Kuşatlası halkı atlına sonsu teşkkürlerimizi sunuyoruııı. l}eıı büyiik beklentiler içinde olduğuınuz tıırizıne Yerel Yöıretim sonurlan

ile yzülaşmak istiyorum. Gerek turist, gereksedtiviz girttisi oıarak İstaııbul'«lan sonra ikinci sıra.v.'ı:]T_K_rŞ"d""'nın sonuılannı

dikkate almak, ç<ıztim önerilctini ortaya dokmı.k ve tespit e<lileıı sorunlan çöırnek turizmimizi daha iddiah bir ÇizgiYe getirecektir.

t}ütün çağdaş üılkclerde gözle.n<liği gibi, her sorunun (?.erine gerçek anlamda yerindeıı yönetinle gitınck, pratik, süratli ve nil.elikli

sonuçlan ortaya çıkarır. Sarjece turizmcle cleğil her konuda _vctkilendirilmiş ,verel yönetİmler, başanya cır kolay ulaŞımi

sağlayacaktır. Deıretim görevini üstlenen devlet de gercksiz ıtikleıden kurtulurken baŞannın sahibi olacalitır. Bugitnliü

drırumıımuza bir göz attığımızda bi.ıttın bu gerçekleri lıemen açıkça görebiliriz. Turizııı bir hizınet sektörüdür. İlk hianet biriıni ise

belediyelerdir. T{iırn altyapı hianetleri ile bu hizmetin kalitçsini bclirlemektedir. i]rırıa karşılık bugtirı ttkn kıYı belediYelerinıiz

imliaıisızlıklar içinde<lir. iler ttirlü yardınrlar, kadrolar iller bankası planlamalan kış nütirsuna göre yapılmaktadır. Kaldı ki nütus

sayımıntn bir dtizuıdc yapılmayışı bu gerçcği,engellenıektedir. 'fabcla ırüfusu otuz bir bİn olan İlçeınİzde bugün bir sayım yaPılsa

ytiade yiia artış oraya çıkacaktır. llal böyle iken Ktışadasııu 25 tcınizlik işçisi ile temizloncye çalışmanrz. 5{ı işçi İle park bahÇe

işlerini ytirütmeıniz14-15 zabıta personeli ile dc,netiın yapmaya çalışmamı2 elbette İstcnilen başarıya ulaşmamıza engel olacaktır.

I}üttiıı bu oluııstz koşullara rağmen Kuşa<lasurda büyük atılımlar içerisiııde olrnamrz bilc yerel yönetİmlerce ulışılabilecck
başanya örnek teşkil etmektcdir. Kuşatlası, l)avutlar, (iüzelçaınlı belediyeleri olarak 'I'uı'izm l}akanlığının öncülüğiinde

kurıluğumu altyapı tesislt.riı,ıi yapma ve işletnre birliği sayesiııde 25 yıl soıırasınl dikliate alarak giriştiğimiz ınücadele ile katı

atık, kanalizasyoıı, antma tcsisi vc su sorununun çağüş çöztirnler getirilmcsinin arilbsindcvİz. ttir çok rılrıslararası lİrmaııın

katıldığı dış kredi şarth ihaleınizi yaptık. Devletimiziıı kefaleti alına aşınasrndaki projemİz saycsİnde öırce kanalizasyoıı ve arıtına

tcsislerimizi üç yıl içinde hitinnevi hedeilir.,oruz. Ancak, elbette nihai çözüm olınayacaktır. Konuşmamın başıııda belirttiğim gibi

yetkilcndirilip. görcvleııdirilıniş vercl yöııetimler asıl çağdaş yaklaşını biçimidir. tler tirsatta dile gctirdiğiıniz çö7ünı yolu iÇin

sayın valinıize ve buradan çıkaoak sonuçlan değerleı,ıdirecek olan devlct büyükleriınize buradan sesleıurrek istivorum.

t]eledivcleriniz_c güveniııiz, Mutlak başarıı,ırrzııı ulkunu açarız. Sayııı valim, dcğerli konuklar ben sözü daha İazla uzatınadaıı

konuırun otoriteleri dcğerli bilim adaınlarımıza bırakınak istiyorum. ']'uriz-m kongremizin ülkenıiz, ilçcıııiz vc tıluslararası boıuta

ulaşması ııe«leniyle başanlar diliyor, bir kez tlaha sc.vgi ve saygılannıı sunuyorum

PROF. DR. CEZMİ ÖXCÜBR (Adnan Mcnderes Üniversitesi Rektörü)
Savın valinr, Kuşdamzın değerli kayınakaını ve bcledive başkan vckili, turizın sektörilntin değişik kollannda çalışn

çok değerli üyelcri, değerli bilim adamlan, çok değerli çalışına arkadaşlanm, sevgili öğrenciler, değerli basın mcırsuplan ve

saygıdeğer konuklar. VII. tJlusal ıc I. [Jluslararası Turiz-ın Kongresiııe hoş geldiniz. Ilcpinizi şhsıın ve iiniversiteıniz adrıra

savgılanmla sclanrlıvoruın.
Dcğerli konuklar, turizm gcçmiştc olduğu gibi güni,iınt|zde dc sosyal, kültürcl ve ekonomik bir olgu olarak insanlann ve

toplunlann yaşdı4ını etkileye,n, onlan yönlentliren bir sektördtir. 'turizm sayesinde insanlar ve ülkeler arasındaki ilctişim ve

kulttır alışverişi her tiirlü yaklaşıınlar giderck gelişırrektc vc zcnginlcşmcktcdir. Zenginlcşcn bu ilişki vc ilcıtişinıler ise turizın
sektörünüır dinamizmine st'ıreklilik kazaııdınııakta ve txiylcce sektör çeşitlennrekte, sektör çeşitlerıdikçe de tııriznr ile ilgilenenlerin
saysı artınakta vc sektör tbaliyetleri bütün yıIa dağılabilmektedir. 'l'abiidir ki sonuçta bekleııeıı sosyal, kültürel vc ckononıik _varaı

giderek artmaktadır. 'turizmde çeşitlenıne sektördeki tıazı olumsuzluk ve sıkıntılann azalması sonucunu da getirebilmektcdir.

Turiznı sektörü dtinyada ve ülkeınizde sürekli ve hızlı bir gelişim içerisindcdir Ülkenıiz «löviz gelirleriııiıı önğmli liir kısminuı
sağlandığı bu bacasrz şnayi turizrn sektöründeki üstii,rı potansiyclimizin vjtçıli duzı,vde verinılilik içinde olabildiği s<iylenemez.

Aırçak her geıçeıı yıl kaliteye daha da yaklaşılınası, Avrupa ile enteg5asvonumuzda sıkıııtılar yaşrırııayacağınııı sevindirici ve

umutlaııdırıcı, gösttrgesidir. Turizm sektörüıniiz,de çeşitleııebildiğimiz, uzınanlaşabildiğimiz ve kurunışallaşabildiğimiz ölçülerde
daha da yukarılarda ve daha güçlü koııuıııda olabileceğimizdcır kuşku ılulnılmamalıdır.

Savgıdeğcr konütlar, turizm scktöriiırün güçlülüğündcn cğitilmiş insan unsunı tuşlıca öğutir vc bunuıı sağlanmasın<la

.ilniversitelcr öneınli işlevlere sahiptir. A«lnan Menderes [jıriversitesi olarak bu sonımluluğunıuzun tıilinciıde içindeoldtığumuzu
ifade etıtıck isterim. I]u sorumluluk biliııcimizi Tıırian İşletıneciliği ve ()tclcilik Yüksekokulumuzun eğitinı-öğrctiın programlarıııı
scktörtin İstek ve ihtiyaçlarına uygun tıaıı ölçütlcrinde yeniden dtiacıılevip uvgulaınaya kounamız scktor içcrisiııcle eğitiınin köklü
ve verimliliğ inancımızın bir gereği olarak vüksekokuluınuzu KuşaıJasıııa taşlmamız, azımsanmayact* sallrla elemaııımızı
vtu-tdışında eğitııı«: çalışnralannıız, seklör mcnsuplanvla haşlapn ve giılt-T ck arı:ın «livalogıunıız iIc kanıtlavacağımız vc
1ıckıştircccğiıniz inancını taşryorum. 'l'urizm İşletıneciliği vc ()tclcilik Yti,ltsckoktılııınuzıı Kuşadasıııa taşİınanıızııı öncmli bir
nedeni dc iiniversite-sektiir işbirliğiııc verdiğiıııiz önemdir. Karşılıklı _varar tenıelinc da,valı bu işbirliği sayesin<le sektörün
gerçeklerine uı'gıuı eğitim-öğetiın rapabilccek vc bundan da cıı başta turiznı sektörtı r,arar sağlaı,acaktır. J'ıırizır,ı İşletnıcciliği ıe
Otclcilik Ytiksekokulıırnızun vcııi cğitiın-öğrctinı progranrıntn üç böllim teıneliıre dar,,a]ı olınası biliınsel yaklaşınılann daha
disiplinli gclişmcsini sağlaı,acak olan liıkültcleşıırcııiıı hir adını olarak da değcrlcırtlirilıııclidir. I}iillccc vctişccck .vc turiz-ııı
scktö'iiııc katılacak geı,ıçlcriııizin Avn4ıalı nreslcktaşlarır,la varışabileccklerine iııanıyonun.

Savgıdcğcr davctlilcr, Adııaıı Mcndcrcs [Jnivcrsitcsi'nin.llcktörii olarak ttiun hirinılcnınizdc diııanıizm vc i.irctkcnliğin
voğtııılukta olduğundan niııtluluk vc hııırlarııı bazılarıııı sizlcre aktannaktan da gunır dulı.ır,,ortıı,ır.

(lnivcrsit.^ıııiz gcçtiğiıııiz l995-1)6 eğitiııı-öğretim rılını r,aklaşık 2tXl biliıusel var.,ıır_ heırcıı tanraını iliıniz sorıınlarıııa

taınanılamıştır. [İnivcrsiteıııizde öğrctinı tivesi haşına tlüışen ()ğrenci sa;.-ısı 2l'dir vc bu koıruıırı"ıvla _1()-1() vıllık tiııivcrsil"clcriıı
ktıntnııtıı'ııı cşdcğer dtınımüdır. Kcza kıt hütçc iıııkanlarına rağnien bütçc kar.rıakIarlnı cıl vcrinıli şckiltlc kullanabiluıiş üç r,cııi
üııİvcrsitcdcn birİ duruınuııdadır AÜıiııı Mcııdcıcs Ijııivcrsitcsi. Yaşaınakta oldıığuınuz cğitiın-(ığrctinı rılını bu ticğcrlcriıı
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bilimsel kongresi olan birlike yaşyacağmu bu kongre teşkil etme}iedir. Bö.v-lesi bir dinamian ve iiretkenlik içiırde olan tiiırn

insan unsurlanmula öviinüyorum ve hçsine huzurlannızda biı kez daha teşeklıür txli1,orum.

Değerli konuklar, bilimsel toplantılar, tabii ki kongreler ilgili alandaki her kesi bir ara.va getirerek bilgi alışverişini
gerçekle$ireı ilgili alandaki bilimsel durumu gerçekçilikle orta.va kolan, çöztlınler iireten t'aalirıetlerdir. Bu uımaca ulaşınak tizere
özverili çalışmaları içinde olaıı kongre dtizenleme kurulu başkan ve üıelerine huzurlannzda teşkkilr edi_vorum. Kongrenin
gerçekleşmesinde her zanran yapıcı ve gerçekçi çözii,ınleri ile yardrmcı olan çok değerli Kuşılası Kaymakamımza, Kuşdası
Belediyesi Başkan Vekili savın Erdal Aktti,re'ye, Kuşadası Ticaret (Xası vöneticilerine, turizm scktörüniln değişik kollanİıda
lhaliyet gösteren kuruluşlanmızın tilm vöneticilerine ve biliın kuruluııda yer alan değerli bilim adamlanna ve tesislerini
kongrİxnize açaıı Adakule Oteli başta olmak tlzere diğer otellerin yöneticilerine teşekktk etmelj zevkli bir görev sayryorum.
Yurtdışurdan ve _rurtiçinden kongrelc katılan ve bilimscl birikimlerini ortaya ko.vacak ttlm değerli bilim adamlanna başanlar
dili_vor kendilerine teşekktir ediyorum. Kongremizin turizm alanındaki her tti,rlü çalışmalaıa vararlı katkılar sağlaması dileklerinıle
hepinize gerek şahsun gcrekse tlnıiversiteın aüna sal,gılar sunuyonım ve teş€kkiir etliyorum.

MUHARREM GÖKTAYOĞLU (Aydın Valisİ)
Salın rektöriim, sa,vın kalınakamım, savın beledi_ve başkan vekilim, Bakanlığımızın «leğerli temsilcileri, sektortlıı çok

kılmetli temsilcileri, çok değerli bilim adamları, 1ıırt dışından ve yrırt içinderı ve bu koırgrey-e katılan çok değerli mi'safırler, sevgili
öğenciler, tteğerli konuklar, basrrumızın değerli temsilcileri.

I. üuslararası ve VII. Ulusal Turizm Kongresinin ilimize, ülkembe, ilçeınize iü sonuçlar vermesi ttileği ile saygılanmı
sunuvonıın.

Tarihin bilinen «tevirlerindeıı beri çeşitli ul,garlıklara beşiklik yapmış olan ilimiz, Ana<lolu'nun Ege sahillerinde
özellikleri, iklim 1apısı, toprak ve su kayııaklan, doğal gtlzellikleri ile Ulkemizin nadide köşelerinden biridir. Ekonomisi geııelde

' tanma da.valı Aydında sarıayi dağılımında tanm sekiörii,rıe ilişkin faali.vetler ağırlık kazanmaktadır. Doğal giizellikleri, tarihi yerleri
ile bitytik bir turizm potansiyele sahip olan ilimiz bu sekıörde de ilerlemel,e açıktır. Tıırizm ülke ekonomisine katkısı vaıunda
insanlar arasında din, dil ve ırk avınmr gözetmeksizin banş, dostluk ve kardeşlik duvgulannı geliştireıı ve bu 1önü ile dilnya
banşına hizrneı eden bir sektordur. Turizm sosyal ve ekonomik bir olaydu. Toplumlarla ülkeler arasın<la killttiır alışv,erişinde
bulruımakta, dostluk ve banşı pekiştirdiği gibi ekonominin gelişmesine de önemli katkılar sağlama}tladır. Turizn dtlnıada banş ve
huurun teminini sağlanıada ortarn hazırlar. Ülkemiz turizm kaynaklan bakımrndan bir hazinedir. Sahip oldıığumuz doğal
gtizellikler, tarihi ve kUltUrel değerler ile Ttlırk insanının y,aratılİşında sahip olduğu misatirperverliği diğer $kelerden çok
üsttirıdtir. Ükemiz turizmin hcr çeşiıtinin geliştirilmesi için emsalsiz bir potansilcle sahiptir. I]u nedeııle turizm geleceğimizin bir
teminatıdu. Tiiırkiye turizmi genç bir ülkedir. Ttirkiye'de turizmin önemi <lzellikle 1980' li vıllarda artınıştır. Sağlanan çeşitli
teşı,ikterle sektörtirı milli gelir içindeki payl artmlştır. Binlerce yıl öncesin<lerı gelen kllllllr varlıklan, 1,tialerce kiloınetre
uzunluktaki kıl,ılan, r,at limanlan, tertemiz kovlan, nıilli parkı ile ülkeınizin çok önemli bir turizm merkezi olan ilimiz ve -ilçemiz

sağladığı turizm gelirleri ile ülke ekonomisin<le önemli bir ver futmaktadır. Kuşadasındaki yat linranı İstanbul'daır sonra deniz
y-olu ile en çok turist girişinin y,apılüğı limandır. 1996 vılı 

"Li* 
uu itibariyle Kuşadası limanınün ilçemize 291.469 turist giriş

}apmış olup, ilimiz ve ilçelerinıle bozdurulan döviz miklan 1,aklaşık 15 tril},on olmuştur. İlimizde Turizm Bakanhğında işletme
belgeli A gıubu 1-3l, B grubu 4 ve C grubu 9 olmak tieere toplam 144 seyahat acentası bulunmaktadır. Konaklama tesisi olarak,

Turizm Bakanlığıııdaıı işetme belgeli toplam 117 tesis,20.119 yatak bulunmaktadır.,Bunurr varunda [lelediye Belgcli tesis savısı

510 ve .vatak sayılan 2l,l98 dir . Aynca Bakaıılıktarı turian yatnm belgesi almış 76 tesis, l0. 148 yatak kdPasiteli turizm işletmesi

nrevcuttur. Bu imkanlarımzı elbette },abaırcı turizmcilerde görmev€ başlamışlar<lır. Ancak dikkate edilmesi gerekcır husıslar da

. vardır. Burılar doğal ve kültii,rel çeweyi korumak, 1urt içi ve lurt dışında ülkernizi lavık olduğu biçimivle tanıtmak, sektörilrı

ihtipcı olan eğitimli personel itıtiyacmı stiıratle kapatmaktır. Ülkc,miz açısından öntiııriizdeki yıllar.veıri atrlunlar ı,e gelişmeler

yıllan olacaklır. Amaçlanan hedeflere ulaşmak için turizrn seklörü ile bütiiçı kişi ve kuruluşlann işbirliği içinde birlille çalışmalan

.gerekmekledir. tsu duvgu ve düşüncelerle bu organizasyonu gerçekleştiren tilm kişi ve kuruluşlara tlerin saygılanmı arz edi_vorunr,

bilim atlamlanmızın katkılanr{a turizm sekiörtimtiziin önemli mesaieler alınacağı temeıınisi ile hepİnİze sa_vgılanmı sunuvoruın,
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I. U LIISLAR,{ RASI TtIRiZM KONGRFSi

ı*'' ıI§TERNATIONAL ToU RISM CONGRESS

C}{AIRIVıAN : AHMET I}EGER - TURSAB

Prırf,.Dr. Habıb ALIPOUR 
-

'I'urizııı plaıılanrası,ı çcrrc vi siir<tür[ilchilir tııriznıdc ıurizın gılitikalannıır. oluştuııtı işbirliği zeıniııi tlzcrinc

otrırtulınalıılİr. Kitlc ttırizınindcıı. organizc İurizınc gcçiştc s[irdı-ırülebilir turiz:n için açık politikalar, dinamik plaıılamalar

tıl,gulanmalıdır. I}uııunla. bcraber_ cko tıırizı,iı için turizııdc aşın ve plansız btŞtimeırin olünsuz etkilennin öııemi anlaşılarak

plaıılama lhali.y.,ctleri tiaha rasyonel biçiınde y,apılınalıdir. I)lanlaına«ia tepedcn İnıne nrerkezİvetçi uvgulama y,criııc, devlct-scktör-
ycrel vöııctiııı vc halkın katılınıı göz. önüı,ıdc tutiılrnalı, buttin kcsimlerin işbirliğiııe gitıneleri sağlanarak ödüllendinnc, csneklik.
vcrinlilik vc stirdiirülebilir planlaınaırın bileşnleri dikliate alıırıı,ıalıdır.

Proff.Dr. JuIıa SCOTT-
'itırizmtlc eğitiın ı,e cndiistri ilişkileri ilc turizın öğrcırcilerinin beklentilcri birliktc değerlcndirildiğinde turizınin tüm

siireçlcriırtle istcıreıı ve bcklcırcn yüksck kalitevi }ıakalaıııak:içiıı 1,etişıniş iıısan güctiııc olan talebİ karşılanıada nıısıl tıir cğitİın

politikası olnası gerekliliği açıkça orta.,,a konıılnralıdır, Eğitiin prograıırlarında standartlaşma, öğencilcrin motİvasytınlan,

ilc valıılaır görtişmelcr vc anket sonuçları dcğcıleııdirildiğinılı:; 5gkliiriir, öğrencileri bilgilcndirdiği aırcak gerekli ılcneyiıııleriıı
alırunasında ise öğreırcilcriıı yeterli olnıadığı ortava çıkııriştır. O halde turizın end(istrisiniıı cğitim kunımlanııdan beklç-ntileri

tesbit edilcrck bunları bağıtaştıran bir cğitim stratejisi izlerunclitlir.

Kıbns.ta vüksck otla-vc _vatak"kapzisitelcrine sahil.ı lti,ks otcller İaaliyct gösternıeked,. T;g'|;"*1l'j#"1İ*ilJİ;
oıcllcrin riiksck «lolulıık oranlan ilc çalıştıklanııı söylcnıck pek mi,lınktin değildir. lJtuıunla bgrabcr hcr biri en'az hir'ınilyon dolar

dcğcrinde olan bu otellerrle çalışan pcrsoneliıı eğiliıır durumu da önern arz ehıektğlir,
.Soır 1ıılarda popiiler olan ve .Kıbns sahillcriııc 1,umurtlaıırak tizcre gelen bir hayvan türü de görülmektedir. Bunlar

caretta caretalardir. l}ütün Akdeniz'deki caretta carctalanıı dörtte biri bu sahillErıle bulunınaktadır. lşığa karşı duvarlı olaır ve bu

netlenlc sahil bandıııa gclen bıı lrayvaırlar l,unurtlatlıktaıı sonra ılcnize döncmemektc vc bu netleııle orada ölcrek nesilleri
ttikenmektetlir. l]unun dışında Kıbrıs'ın oldukça lazla çeşitte vc ııadidc olan,çiçckleri, son yıllarda yollarda görmeye alışık
olınadığın,ıız vabani cşeklcv i de al,rı liruıra vc llora kavnaklanııüıııdır.

Fatına ve iloranın dışında Kıbrıs'ıır tarilıi dc çok öneıırlidir. I}urada l}iz.ans &hıeminden kalan eserlcr, gotik mimaİive ait

katedrallcr, ()smanlı hanlan bu ttir eserlerıJendir.
Ne viuıkki doğal karııaliların konınınasıııa rönelik çalışınalar vc teınizlik heni,? tam arıtaıııılla beııiııısenğrek

tıygulamaya geçirileıneıniştir.
Soıı olarak alternatil turi,an ırrass turizme göre çok daha tazla iizerintle dtırulması ve geliştirilmesi gcreken bir turiıım

Ass.Proff.Dr. Mehmet AlLTINAY'
Turjz.ın eıı<ltistrisinin istihdaında, iiretimdc ve arz vc ıoplam talebin bütün parçalann«la payı giderek büvtiüıncktcdir. Turist

sıtvısınln 2() l() vılında l37 milyona' ulaşacağı talrmin edilmç,ktı-tir. Buııu dtirıya nülusunun oırda birinin hareket halinde sı-yahat

sektönıııde olacağı düşünüldüğünde bu dilimin sçryahat, konaklama ve diğer sektörlerdc yaratacağı büyük dcğişimin göri.ilmesi
gerekir.

I)tinya<laki txilgesel dağılımlara baktığımız zanıan Avnrpa vc Amerikanın payınrn azal<lığını burıa karşılık wakdoğunuı
talcbiıri artİr,dığını görü_yoruz. 'Iürkiye oz.ellikle Avnıpadan turist çeHiğine görc aztİlan bir pazartla payını artırmak isti_vor ise o

halde kaliteye, veriınliliğe daha çok öncın vermcsi gereK-ir. I}unun içinde kuşk.usuz daha iyi yetişmiş, aınatOr <legil, prot'esyonel

personele ihtivaç duwlmakladır. t}u nödenle eğitimde kalitcyq örıeın verilmesi kaçınılmazdır.

Rtın French
ice Prcsi dent -,""ı,T::İ;:ı}ff#*Jil:?llliE

Tou rist Transportati<ın ınd Northern Cr\,prus

Northenı Cypnıs lhces ınany probleıns and disa<lvantage due to its peculiar political status. I do not haı,e to reınind vou
that Northenı Cyprus (KK'I'C) is onlv recognised as a state by-I'urkey_ ]his lack of recogıritioır has lcd to an efl-ective pılitical and
eı;onomİc eınbargo. A ınaİor İnıpact ol'thİs unbargo is to disrulıt tourist transport to thc island.
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'ihİs papeı presents a model tıf üe tourism cvçle suınmtrrisiııg thc potehtial bottlc nccks that exist in the cl-cle and
highlighliııg tlre iıııporlance oftourist transportatioıı as.onc ofthese bottleneçks.

.Ihe tıiıdies coırtrolling intenıatiİııral aviation have iııterpreted the eııüargo iır such a ıvqv that thcre are no direiı;t tlighls tt,ı

N<ırthenı Clpnıs. As a result. l)ights arc longer, ınore likcly to bc suscı-ptible to disruption, ınore tr,ving to the customer and cost
nıore . ^ı\lso, üere are not eııough İlights lbr cven the limited bcd capacity availahlc.

'fhc paper anal_vscs üesc clilllculties, consi<lers what can be done ttı alleı,ialc İhcnı aııcl suggests actions ihat busincss
ıneıt and hotlHhe" l'urkish aııd'|RNC govL,nmrents ıni ght take.

Badran A. BADRAN, Ph.D.
THE UNITED ARAB EMIRATES UNIVERSITV

Omar A.. BADR{N, MBA
]HNoLoGY

.a

NEW TRENDS IN TOURISM PROMOTION lN THE GULF:
DUBAI,S DCTPB EXPERI ENCE

Goals 
'|he aühors of tlıis papcr wish ıo prescnt the expcrience of lhüai, one of thJconstituent emirates of the United Arab

Enrirates. in the llel<l ol tourisnr promoti<ın. Iİspitc its short lıistory, Dubai's vğıture u"ilh toıırism has bcen rernzırkably
successibll.' 'Ihis paper t-cıcuses on the activities of the Dubai Commerce and'lourism Pronrotion Board (DCTPI)) in this regard.
It is not a balancc sheet of lhe I)C'l'Pt], but rather a ,short case. study.ol'an organization that has met many of its tıırgets lbr
proınoting [)ubai. Moreover, it tbcuses on üe l)ubai Shopping F'estival as a joint endeavor by I)ubai's public and private sectors
again to proınote Dubai as an exciting commercial and tourist destination.
Method

For the purı]oscs of writing tlıis paper, the aııthors have reliı,d on intbrmation supplied by the l)ubai Commerce aııd
Tburism Prdmption Roard (I)CTPI3) and materials about the boar«l and its activities that were published in local and international
publications. Moreover, the I)CTI'B's hıtenıet site was accesscd as a resourcc tbr this paper. No signilicant differences between
üe dill'erent sources were observeri for the statistical inibrmation relied ııpon in this paper.
Introduction

The lJnited Arab Emirates (tJA]i) is a t'etleration consisting of sevcn emirates located on thc Arabiaıı Gult-. The sevcn'
eınirales are Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras al-Khaimah, tinın al-Quwain, Ajman and Fııjairah. 1he capital is Abu Dhabi aır<l the
second nıost important citv is I)ubai.

The main cities and towırs ol each crnirate are all on tlıe southern shorcs of the Arabian (iull' cxcept lbr Fujairah which is
a coastal strip on the Gulf of Oman outside the Strait oil{ormuz. The IJAE has borders with Qatar, Saudi Arabia and Oman. 'lhe

[,an<] arca of the UAE is 7'7 ,700 sq. kııı (UA-EIJ Guidebook. | 996, 1 ]). 'I'he coıuıtryıs popıılation is 2.377 ıııillioıı ( l 995 census).
F-or more information about the trnited Arab Emiratcs. please relbr to the Appendix (A).
Tourism in the UAE

As i'ar as the authors can determine, there are no studies whiclı recouıt the history of tourisın in the IJAD. lt is assumed
that mass tourism started marıy years after the discovery ot oil in the country and tbllowing the rapid constructİon of üe corrntry's
modern infrastructure. f]eibre then_ only traders and foreign commissar§ canıe to this part of arid Arabia.

Toda_v, üe t]AF] is a popular tourist destination. It is rich with historical and archaeological sites, as well as cultural,
recreational and commercial iacilities. 'lhe combinatioıı of these attractions, in addition to the coıuı§'s advanced network ot
rrıads, ports and airports, the availabilitv ol world-class hotels and resorts and the prevalence oi sc,curity, all make the comtry an

aıtractivc choicc lor many.

In addition, many sports activitics (including intemational tournamcnts) are regularly organize<l in üe courığ. primarily;
in Drüai and Abu Dhabi, which provide an incentive tbr tourism. lhey include traditional sp<ırts such as camel aırd horse racing,
boaf racing, goli, snooker, chess, bowling and other ppular team sports such as soccer, basketball, vollevball, etc.

C)ther important incentives to üe tourism industry in the UAE are the loş,tarills imposed on imported goo<ls aııd the
availability of go«ls from all over the world, the environment-ti.ierıdly beaches and desert dures tbvored b_v many tourists, the lack
ol'restrictions on imlıorting an<l exporting har<l currencies and the geographic location of the country being situatcd bctwecn
Europe and üe Far East.

'During 1994, 1.9 million tourists visited the [JAE. They stayc<l at the coun§'s 254 hotels lbr a total of 5.6 million
nights. Most of the visitors came lrom Europe (33%), the GCC countries (2S%), Asia (26%), Arab countries (9%) and the

America's (4o/o) (Al Khaleej, March 25, 1996).

The Emiratc of Dubai
As ıneııtioned earlier, DubAi is the second city in thc [JAE in terms oi population with a total of 674, l () l ( l 995 census).

'fourism is emerging as one of üe fastest growing industries in üe emirate, According to Khaled bin Sulayem, Chief F]xeçutive of
the Dubai Commerce and Tourism Promotion Board (X]TPB), tourism's contribution to f)ubai's GDP is currerrtly |3Yo (Al
Eqtişadi, 1996),aten-told increase in a decade.
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Among Dubai's points of strength as a tourist destination is a solid infrastructure that supports the tourism industry. This
infrastructure is a mixture of facilities and services, supplenıented by clear policies adopted by Dubai's government and applied by
its institutions, including the DCTPB.
Dubai's International Airport

Starting with the facilities, Dubai's International Airport (DIA) is liılçed to most European arıd Asian capitals with direct
daily flights. Some 80 international and regional airlines take advantage ofDubai's "open skies" policy aııd operate to aıı«i from
Drıbai tnternational Airport (DlA) to over 112 international destinations, making it one of.üe Middle Easfs busiest airports.

Anoüer point of strerıgü is the airport's du§-free market, votal by passeııgers as one of the world's best in several
srırveys. The annual turnover of üe Dubaİ Duty Free iıı 1995 was Dhs 622 million, which kzmslates into $ 26 pr pa,sseııger using
thc DLA (Trade and Industry, Feb., 1996).

To meet futrue exparısion in inbourıd tourism, Dubai's government has announced plaııs to exparıd and m«iern2e üe
airport before the end of the İerıtury, making it one of the most modern airports in the world. Demand lbr Dubaİ's international
Airport (DtA) is evident from staüstics. kı 1993, 50 airlines used üe airport, compared with 80 airlines in 1996, an increase of
37.5% injust three yeaıs.

The number of passengers using DLA in 1990 was 5.1 million. In 1992, the number rose to 5.zl million. |n 1994,6.2
million passerıgers used the DIA, and üe number again rose to 7.1 million in 1995. The new airport is expected to accommodate
up to 12 million passengers per year, as well as 750,000 torınes of cargo (Al Balnn, March 2l, 96).' As for Dubai's ports, Port Rashid is Dubai's main maritime gate. It has modern facilities and provides effıcient handling
ol'cargo. In addition, the port occasionally receives international luxury cruise liners with tourists from Europe and North 

_

America. Another commercial port is that of the Jabal Ali Free Znne (Emimtes Today, June 1995).
Emirates Airlines

Dubai's İast-growing airline, Emirates Airlines, plays a major role in the emirate's toıııism industry. The airline has thus
t'm won more than one hundred international awards lioın prol'essional organiz.atioırs for its passenger and cargo services.
Launched in 1985 by the Government of Dtüai, the airline prides itself on ,a yoıtııg tleet of ınodem aircraft (iııcluding Bcıeing's
latest model, 777), a growing netrı'ork of regional and international destinations with conveııieırt conneclions to North America an<l
a high lcvel ofinflight scrvice.

Iıuıovative approach to inllight services is Emirates' hallmark. ln 1992, the airline installed personal vi<leo screens in all
seats in the First, Business and Econoıny cabins of its wide-kxty fleet. In 1993, Emirates became the first to introduce
telecommuıications oır board Airbus aircrall, and in 1996 rvas conlirmed a.s the lırst commercial airline in the world to install
inflight telephones and fax machines on every aircraft in its fleet.

By the eııd of 1996 Eınirates will operate services to 42 destiııations in the Mid«tle East, liurope, Airica, West Asia, the
Indian Subcoırtinent, the Pacific Rim and Australia. t'lights to Kuala Lumpu in Malaysia anti San'a in Yemen were larrrıched on
October 27 and 29,1996 respectively. tjarlier, Emirates inaugurated a service to Melboırnıe, Australia, using state-of-the-art
Boeing 777 aırcraft.

Since its inception iıı 1985, Eınirates has woır more than t00 internatioıral awards ş,hich include Airline of üe Year
l 994, voteıİ b"v 40,000 readers of üe UK-based Executive Travel magazine and Cargo Airline of the Year l0tX/5 by readers of Air
Cargo Ncws (EmimİesGroup, I996).
Dubai's Hotel Industry

Dubai's tourism facilities also ııecessarily iııclude hotels and t'umished apartmeırts. The city had 223 hotels in üe city,
on the beach or the mowıtains in March 1996, compared to l9I in 1994. Marıy of the world's best-knowı hotel chains have
ProPerties iıı Dubai. Some of these (22 ) are tiıe-star hotels such as the l{yatt Regency, the Holida,v Iruı Crowııe Plaza, the
Intercontinental Hotel arıd oüers which offer exceptional levels of service aırrl comfort.

Four-star (22 ) arıd three-star hotels (44) also exist, and cater t-or econonry tourists. Other hotels nuınber 125, iıı ad<lition
to furnished aparknents wlıich have mushroomet in Dubai in reccnt 1,ears, but no figures are available about thcir number.
Prol-ıts of Dubai's hotels in l995 were estimated at $ 400 nıillion (At Hayat, Sepıember 2 t, 1996).' As a testimony to their standards, Dubai hotels have picke<l up fivc honors in üe 1995 llotel of the Year survey by
Brİtaİn's Executİve Travel magazİne. -I'he Forte Crrand Dubai was named Best Airport llotei in tlıe worl«İ-widc pol1, as well as one
of two ruırners-up iıı tlıe t]est t{otel - Middle liast category, along with the Inter-Co.ntinental Dubai. ll.ıc Iloliday lnn Croune Plaza
Dtıbai was runner-up in two categories - t]est Corıfercııce tlotel and Best New Hotcl (DCT'IrB, Januaıv l996).

f)ubai's hotels are statİid bY a nulti-national workforce fronı countries such as the Philippincs, India, pakistan. Egypt aııd
others. 'lheY are managed by exçıerienced and qualified European or Lebanese managers. 'lhe level of ı,wice proviılecl iıı Dubai,s
hotels maY vary from one establishment to another, but it reınaiııs generally ofa higü international standard.
Dubai'ş conference and Exhibititın Facilities

Anothcr aspect of the emirate's inl-rastnıcture is the conl'erencc antl exhibition tiıcilities available to bıısincss visitors.
These inÇlude the newly opened Dtüai Intenıational Congress Cerıtre, with its l,650-seat multi-purpose auditorium, antl üe fully
equiPPed conference facilities of the Dubai Chamber of Commerce and In<lustry and the leading Dubai hotels, all of which also .

otİor lirst class banquctilıg alTangenıen Is (IX TPB News, January I 996).
The main exhibition facili§ in Dubai, çonsidered to be one of the besl in tlıe region, is,thc l)ubai World,I-rade Center,s

seven iırterÇonnected exhibition halls ( 33-000 gpbss sq. nı ) built to iııternational staııdards. ,Ihese 
exhibition facilities are almost

tullY reserved during the Year by local and international exhibitors (see appendix) (Dubai lüorkl 7,rade Cenıer, 1996).
Dubai's Marketplace
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Dubai's reputation as a commercial ceııter is one of its biggest attractions. As arı open port with low import duties,

Dubai's retail prices are very competitive, and the variety of products available matches üat of any internatlonal city. Frecd from

taxes imposed elsewhere, many top braııd name pr«iucts are cheaper in Dubai tharı their coun§ oflorigin.Dubai has both

traditional "sotık§" arıd ultra-modern shopping malls catering for all shopping need§ (Destination Dubai, DCTPB, 1995).

For many tourists, üe shopping experience iıı_ Drıbai is unsurpassed. Whether the visitor seeks Perşian carpets or modern

electronic pr«iucts, Indiaıı textiles or Europeaıı fashions, household goods or accessories, gold or silver, all is available in f)ubai
and neighboring Sharjü at reasonable prices. In t'act, a stuğ by üe Dubai Chamber of Commerce and Industry ranlis Dubai as

one of lhe world's top three gold trading cerrters along with Z-urich and London (DCTPB, 1996). The ancieııt eastern art of
bargaining is an added incentive, especially in üe old souks. Traders from the Gulf, üe Indian sub-continent, han aııd other

couııtries all vie tbr a share o[ this lucrative markct.
In addition to the variety of pr«iucts, commercial outlets and competitive p.ricing, shops iıı Dubai usc several promotional

techniques to attract shoppers aııd business travelers. C)ne case in point is Dubai airport's Duty Free Market's introduction o!-

rafTles for luxury cars such as Porsı:hes aıııl Mercedes Beız. Similar rafTles are also periodically conducted by major shopping

malls to attract shoppers to üeir retail shops. Another example is the receırtl,vJaruıched Dubai Shoppiırg,Festival, in which
participating outlets attract regional customers by of[ering big discourıts on top quality goo<ls.

Dubai's Tour Operators
Dubai has a number of highly professional inbound tour operators ollering a raırge of sen,ices for both the individual

tourist and the travel trade. The ınajor operators are well-equipped to provide a lbll destination manageınent service coverİng hotel

bookings, airport transibrs, groı.uıd traftsport and a <laily prograın oftours and aclivities wilh ınultilingual gui<les.

All the leading inboıuıd tom o,perators, and some smaller specialist coırrpanies, otTer tours ranging tiom a couple of hours

to §everal days, devoted to spetial interest activities, sightseeing, or exploring neigJıboring emirates (Desıinution Dubai, DCTP\},

1995). Atypical list of tours may include some, or all, of thc following:

-Dubai city tour.-
- llelicopter, boat aııd. dhow tours.

-Special interest packages - gol1, ıı,atersports, archaeology, etc.

-Desert sataris, dırrıe driving and "wadi-bashing".
- Moonlit Arabian barbecues in the deseıt, coıırplete üü traditioııal entertainment

-Caınel racing and falconry.
-Cruises by traditional wooden dhow on the l)ubai Creek or iııto the Gult-.

-Exploring üe souks.

-Photographic opportrırıities galore - elegant ınosques, magniticcnt palaces, brightly dressed çhildren, ırıajestic

camels, ancient wind-towers, dusty villages and dramatic sunsets.

-Variety of staırdard or tailor-made tours available,covering tlıe city- shopping, the desert, F]ast Coast, the

ınouııtains and neighboring emirates, etc.

-llatta Tour §ightseeiııg Tours & Safais, D(:TPB, l 996).

Dubıi's Sports: tr'acilities anıt Activities
The Emirate of Dubai has in recent ,vears earned a deserved reputation as a lea<ling sprırts ccnter in the Guli'. F-irsr-class

sports available to tourists include golf , swimming, diving, wind surting, sailing, lishiııg, termis, squash, srrooker, table-tennis,

shooting, archery, go-karting, ice-skating, and everr sand-skiing. Moreover, international power -boat racing, as well as car racing

competitions are regularly staged in Dubai. Tra<titional sports such as horse-riding and camel-racing are also available-

In the sport of Golt alone, Dubai is the pioneer in the Mid«lle East with championshipstaırdard grass corırscs. 'fhere are.

two Golf clubs which each have both l8-hole, and 9-hole courses, plus a third club with a 9-hole course. Emirates Golf Club hosts

the aıuıual PGA Desert Classic, which attracts man_v of the world's top players (Destination Dubai, DCTI>ts, l995).

h addition to thc sports clubs, hotels and the public beaches oflhıbai, visitors can also enjoy l)ubaİ's parks l'or picnics,

relaxation or beach sports. Dubai has several eşcellent parks arourıd the city ş,hich are equipped wiü tull anıenities, including
restrooms- canteens, picnic tables, ctc.

Moreover, several theme parks are being planne«l for Dubai. including Wonderlancl (opened in late 1996), Al Boom

Tourist Village and the park tentatively called Arabian Nights which will bc an Arabian counterpart of Dİsney World in Dubai

(Emiraıes Today, July l995).
Finally, Dubai has to.its advantage a mo<lem network ofroads and highways, a satisfactbry system ofhealth services,

reliable water an<l electricity supplies, a relatively crime-liee aıvironment, a tolerant and liberal society and, last but not least,

year-round sunshine.

Tourism;İ:::ŞH[İİTİİ1 
proıııotion ş,hich the uAE has recentıy adopted changdthe view from its being "not a

traditional tourist destination," to being a 'Tavorable travçl destination." 'lhis trenıi evolved around a comnrİtment to provİdİng

quality "business" eırvironment similar to, or exceeds, the "Singapore" nıo<lel. It called fbr acceptİııg the UAE as a leading

business destination that offers its visitors a safe haven, not orıly for business dealings, but also as a place'where work and Plcasurc
may join together.

The Emirate oİ l}ubai led the oüer emirates in setting the fraıınework oi such a treııd by establishing an indepeııdeırt

board reşıoıısible for proınoting tourism and business iıı the emirate. 'the decisioıı lbr establishing such a tıoard was a result of a

1988 survey ııtıich investigated the international awareness of Dubai. The survey covered a nunber of Prominent intemational



corporations aırd businessmen from selected industrial çorıntries that maintain econoınic and çommercial ties with the emirate.
The results of the survey have indicated that the individualized promotional caınpaigns for lfubai, which were carried bei'ore l988,
were not clTcctively opcrational.
Dubai's Commerce and Tourism Promotion Board (DCTPB)

In the light of the survey results, a scierıtilic and practical piarı to promote Dubai internatioııally was a must. Such a plan
would only succeed through a well organized and an integrated organizational set up that pools the existing promotional etTorts and
makes it operalionally eff*tive under one roof that-was later çalled üe "Dubai Comrnerce and Tourism Promotion Board
(DC'II'B).' What is İevolulionary about the lrcTPB is its professional aggressiveness, but yet subtle approach to the whole idea
oitorırism in Dubai (Lmde & Industry, ilpil l99l),

Established by Decree in l9li9, the Dubai Commerce aırd Tourisın Promolioır Board is a govemmenl body witlı
responsibility ibr the promotion of Dubai as a major internatioıal center ibr business and toıırism. Among itş ınany obje,ctives,
DCTPB is conınritted to "creatiııg new opportunities for the Dubai Busitess coinmunity by attracting international coınpaıries to
trade wİth the emİrate and to establish regional offıces, distribution ccrıters aııd manulhcırıring fhcilities."(DcTPB publicatioıı,
I 995)

Thc t)CTl'B is chaired by lt. I I. Shaikh Ahmaıi bin Saeed Al Maktoum (who İs also Emiratesi Airlines Chairman). The
DCTP|]'s Chief Executive is Mr. Khaled bin Sulayem. l'he bomd also has an advisory board which inclu«les prominent local
goverTlment olİcials and businesşnen (X|7'PB, n.d.).

The DCTPB's Ohjectives
The objectives of the IX]TPI] are as follows:
l-Supporting and contributing to the Dubai governmeııt's etlorts to ensure stable, loııg-term growth and development by

pioınoting economic diversifıcation ;

2-Creating new opportrnities lbr lhe Dubai business community by attracting international companies to trade with the
emirate arıd to establish regional offıces,.distributioıı çenters and ınarıufacturing
tacilitiesl

3-Contributing to üe Dubai hotel indus§ and travcl sector by attracting tourists, incentive groups, exhibition and
conl'erence dclegates and busiııess visitors;

4-Promoting awareness of Dubai and its commerçial aııd tourist attractions by proiecting a clear, consistent aıı«i
persuasİve message to target audiences intenıationally aııd by generating positive me<lia coverage around the world;

5-Ensuring optimum cost-effecliveness in Dubai's inteınational promotion tkough close collaboration and coordination
with olher public and private sector organizations in the emirate (DCTPI], l996).
The DCTPB's Organization

The board has a head otilce in Dubai and seven overseas olices in North America (Philadelphia), UK and lreland
(London) , France ( Paris), Germany (F'rankiun), Italy (Milan), Far East (Hong Kong), Japan (Tokyo), East Africa (Nairobi) and
Souü Alrica ( Johaıınesburg).

The Dubai offıce is organized into foırr divisions: ( l ) Dutıai Promotions Division, (2) Overseas Promotions Division, (3)
Inlbrmation and Media Division and (4) Finance and Administration Division.
The DCTPB's Actiüties and Operations

Each division has an annual plan of action which forms part of the overall DCTPB program o[ promotional eventİ arıd
publicity activity. Follo*fng-İs"a ,u*rnury ofeach division's activities and operations.

Dubai promotions Division
(a) Orgarıiz-ation of some 200 group and individual visits to Dubai annually.
(b) Fully or partly sponsored familiarization visits otTered to influential overse{ıs coııımeıce and tourism decision makers

and media.
(c) Coordiıration oflogistics, including llights,accommodation, visas, grorurd trarısport etc.
(d) Organization ofvisit programs, covering brielıngs, interviews, facility visits, tours, hospitality etc.
(e) Assistance to non=sponsored visiting delegations.
(f) Support and sponsorship of seminars, co_nferences and workshops held in Dubai to eııharıce Dubai's intematioııal

reputation as a centcr tbr such events.
(g) Participatibn in the preparaüon, organization aııd coordination ofinternational conferences held in Dubai.
(h) Support for selected projects organized by other Dubai entities, including major sporting and cultural eve-rıts.

(i) Assistance to exhitiitors and visitors to trade fairs aııd conferences through operation of permanerıt information booüs
at Dubai World Trade Ceııter.

(|) Organization of tanporary information booths at other major eveııt venues, including Dubai Air Show etc.
(k) 24-hour operation of,the 'Welcome Bureau' at Dubai International Airport.
(l) hactical assistance givoı to visitors on immigration procedrıres, hotel reservations, etc.
(m) Providing commercial and tourism information on Dubai including distribution of b,rochures published by üe Board

arıd by hotels operating in the emiraüe.

overseas promotions Division
(a) Participation in more than 30 international exhibitions annually.
(b) Coordination of Dubai delegations at major fairs and single participation in smaller events.
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(c) Acting as the 'umbrella'organization ibr up to 25-30hotels and lfavel-rclated organizations at leading tourism and
inccntive i'airs.

(d) Joint participation with public and private sector organizations in selocted corırmerçe exhibitions.
(e) plaıning an<l coordinatiou of stanıl design aııd constrııctıon, coparticipaııt liaison, logistics, media inten'iews, special

attractions etc.
(t) i'romotional initiatives implemented by DCTPIt ovcrseas olices in their respective nıarkets.
(g) Chganization of Dubai business presentations and seıninars with overseas chanıbcrs of commçT ce and other economic

orgaırizations.
(h) Marketing visits to important interrtial investors, tour operators, etc.
(i) Joint tourism road slrow prom«ıtioı,ıs wilh l)lıbai arrd ovc' seas partners.

0) Support for Dutıai orgarıizations' oversrcas marketing activities.
(k) Coordination of Dubai VIP econonric missions to key overseas markets.
(l) Organizatioıı of mission programs, meetings, logistics,delegate liaison etc.

(m) DCTPB executive missions to new markets ırot covered by the overseas otice network.
(n) Ananging Dubai private sector trade missions to selected export and re-export markets.

lnformation and Media Division
(a) Preparation and disseminaüon of gısitivc nervs aırd information about Dubai in the tbrm of press releases, feature

articles, suripts, spcechcs, brochure texts etc-

(b) Editorial for DCTITJ periodicals, iııcluding 'Enterprise Dubai', ';tüubai Update', 'Dubai 'travel & Toıırism News'aııd
Bulletin Board."

(c) Conıpilation oipress kits iıı support ofoverseas promotions
(d) Publicizing the l)CTPB's activities loı,ally through media relations witlıin the UAE.
(e) Plaıınıng and implementation of an iırlernatioııal advertising campaiggı in selccted influeııtial publications worldwide.
(f) Publiciziııg Dubai's attractions thıough TV and press advertisements in the AGCC market, including advertising in

coopçration with other Dubai entities
(g) Preparation and distribution ofa compreherısive range ofbrochures, guides arıd leaflets publicizing Dubai's cofiımerce

aııd tourism attractions in 1 3 languages.
(h) Production of promotional videos covering conımerce and tourism.
(i) Operation ol a pholographic library.

G) I'rocessing of local aııd international inquiries by üe "Orıe Stop Information Center."
(k) Collection, compilation and retrieval oicomprehensive inibnnation about Dubai's economy, facilities, regulatioırs and

statistics.
(l) Compilation and maintenaııce of business coırtact lists, mailing lists etc.
(m) Morutoring of regulations and practices affecüng business and tourism in Dubai and the region, including

preparation aııd diştribution of "Bomd Elriet'' newsletter.
(n) Provision of advice and assistance in the interpretation of regulations, including related research and government

liaison.
(o) Plaıırıing arıd suJıervision ofrgsearch surveys and special projects.

. Finance and Administration Division
(a) Handling all aspects of the DCTPB's budgeting,accounting, banking and finaııcial transactions.
(b) Head Offıce arıd supervision ofoverseas oflice persoıınel arrarıgements.
(c) Control of matters relating to the DCTPB's premises in Dubai and overseas, incfuding leases, utilities, mainterrance

etc.
(d) Capital expeırditure on otrıce equipmen! telecommunications and other facilities.
(e) Operation ofBoard registry, mailing, messeırger services, reception etc.

(f) Overseas project logistics, arıd shipments of brochırres aııd other promotional items (DCTPB, 1996).

During 1995, üe DCTPB has participated in 32 internatioııal trade fairs, as against 26 n |994. Further, about 240

in,ıruard missions were o,rgaırized or a§sisted by t}ıe board in 1995, including progarn arrangeıneats, tours, interviews, hoşitality
and bniefıngs. Moreover, the DCTPB inçreased its cooperation with TV crews,and other media in gerıeral during 1995 and 1996

(Trade and Industry, Feb. 1996).

For example, the DCTPB arranged for media ooverage otDubai in South Africa as a result of an invitation extended to a
South African TV crew to visit Datrıi (Al Eqtsadi, November ]6, 1996). Oıı De.çember 1994, the board invited a crew from N-
TV a Cıerman news channel with a viewership of more than 6 million, to fılm a four-part progam about Dubai. oİı ttıat

occasion, the DCTPB had drafted arı itinerary for the crew whiciı included fılming the Jabal Ali Free Zone, Port Rashid, the Dubai

Internaüonal Airport, Emirates Airlines, Dubai Drydocks and Dubai City (Emimtes Today, Feb. 1995).

The board also exteırffi its collaboration within other Dubai bodies in orgaııizing and supporting major local events,

such as the Emirates International Forum, Dubai 95 Airshoq Dubai Desert Classic, to name just atew ([rade and Industry, Feb.

1996).

The DCTPB also joined the Information supeı,highway in ]995 by laurıching its Web site. The URL for üe site is:

<http://www.dctpb.gov.aeD. It contains useful information about Dubai, such as History, Geography, Climate, Populatioıı,
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Language, Governınent, Internatiorıal Relations, Economic Policies and Statistics. The site also has pages entitled: lnformation,
,Business-'fourisın, News Update and links to other UAE
sitcs(D(]rPlJ'."uTj;a. 

materials were also produced or update«l b_v ıhe DCT}'B, inclrıding. Dubai Business Hanclhook,

Destination l)uhai, Dubai Means Rusiness (video) Reflecıions of Dubai, a photographic b«ık, Dubai: The Neu, Holiılav
Expeience ancl Dubai, to name a t-ew. 'l'hese nuterials were published in mııny languagcs, includiııg Arabic, English, French,

Gernrarı, Swutish and Norwegian
The I)CTPB has sprınsorecl'a comprehensive research study entitled 'the Dubai Visitor Survev 1995/96." It highlights

tlıe substantial aııd groüng importance of Dubai's travel and tourism sector. The study was compİletl from morc üan 1,600 [bce-

to-t]ace iırterviews with in<lividual tourists, business visitors and shoppers. Morcover, it is based on 250 telçhone intervicws with
residents ot'the Arab Gulf Cooperation Council couııtries and l50 executive level interviews with travel trade professionals İn

I)ubai and ovcrseas.

Ihe study's contents inclu«le a protile of visitors to Dubai and their attitudes, an assğs§menl oİ the qııality of üe tourİst
expcricncc in I)utni, changes sİnce an carlicr survey conducted in l992t93. tourism indus§ dcvelopmcnts, positioning oi'Dubai
in the world market, tbrecaşts of visitor numbers in the medium'and long term arıd contribution of visitors to Dubai's GDP.
Findings of the study were not available to the resdaıchers at the time the paper was wrİtten.

The DCTPB's_ Achicvements
ln this section of the paper, achievcments of the DC'TPB during thc last two years are highlighted. It is assumed lrcre that

thc DCTPR, through its various loıoal aııd iııternatioıral activities, had a leading role in such achievements. 'fhe researchers

acknowleıJge, howevır, the intrinsic contribution ofother organiz;ıtions, pülic and private, to these achieveıneııts.

thbai was ıraıned the "gold-awarcl winner" as Top Middle llast Destination, at üe 1996 World Travel Awards
prcscntation cerL,mony hcld in Las Vegas on 6.|une. This honor tops two successive silver awards in this category in 1994 and

l995 and underliıres the destination's gıowing reputation in iırternational tourism.
For the third year running, the DL"|PB took the silver award as Top Middle East Tourist and Coiıvention Bureau. The

World Travel Awards, organized by Tour aırd'I'ravel News IJSA and Travel Trade Gazettc Worldwide, are based orı a survey of
some 2()0,0()0 travel professionals in 50 countries,around the world

Khalid bİn Sulayem, CE of the trcTPB deşcribecl-the awarrls as "am<»lg the higİıest accolades in tourism." "'fhis tlpe
olrecogrıition from the intemational travel trade is an iml»rtant yardstick for measuring our perlbrmaııce," he added. F]arlier, the

I)CTPI} won the British Chartered hıstitutc of Marketing Travcl lİıdustry Grorıp's l996 award lbr exhibition stand design.
In thc 1996, I}usiness']'ravel World Awards arnounced in l,ondon in March, l)ubai was nqmct as üe world's best

conl'erence venue . Khaled bin Sulayem, CE of the lrc'lPB note<l.ulxın receiving (he award: "this lıonor Teilects thc tbct that

Dubai combiııes the lbcilities and services of a major international business center with the attracti<ıns of a top tourist destination"
IIe also ııoted that thc growing intcrnational recognition ol'l)ubai amongbusiness travel prol'cssionals coınplemented thc emirate's
§ucccss in leisure
tourisın (IX:TPB, January 1996).

Apart tiom being namcd as top conl'ercı,ıcc vcnue, I)ubai took lbur othcr honors. For the second consecutive year, llatta
Fort llotel, which is located near the small village ol]Hatta in the Emirate of l)ubai, was namcd as the best incentive venue in
Europe and the Middle East. 'lhe other au,arcls were lbr best iırtenıational airport (l)lA), best Midclle East business airline
(Eınirates) and best Middle Uast hotels group 1I lihoıı lrıtcrnational).

Describing f)ubai's attractions as a conl'erence vcnue, I}in Sulayeın said l)ubai is a ııatural meeting placc, attracting
blısiness visitors |rom around the world. l{e ııoted that building a reputatioıı as a conli:rence locatioıı was made easier by the fact
that l)ubai is alreığ wçll establishe«l as thc top exhibition .venuc in the region. This means the city is knowıı as a btısiness
contact point in a wide range ol' industries aııd services. l )ubai dfteİs a comprehensive range ol' facilities catering to all .tvrıes ol'

'""""n*',İİ'rjo,rYff]"Sİ-"l"#:r}";Tİ:İ:';l|}lil'T:İination in the worıd for British traveı proıbssionaıs tbr the second
successİve year. Iıı an İndependent sun,ey conılucteıl by [,au,soıı lrıtcnrational of the Uniıcd Kingdoın, l)ubai topped the list tbr
tlıe l'avorite holidav destination. Thc result underscorcs.thc I)CTI'Ii's stratcgv ol'targeting thc IIK travel trade.
. The restrlts are based on a çıoll conducted aınong travel stal}-covering the holidays takcn by 12-50() t}ritish travcl industry
eınplovecs.'Ihet<ıptendestinationsaccordingtothesurveyrvcrc-inordcrot_ranking,I)ubai,t]drbados,thethıitedStatc.s,France.
Mauritius, I)orttıgal, Seychelles, St. Lucia,'lhailanıiand Kenya. 'Ihc I)C]'I'l}'s t)in Sulaycnı comnıcnted on the resulls saving: "it
endorscs tlre success oİour tourism proıııoti«ın drive in rı. chiııg-our priırre targct audience iıı the IJK martet." 'l}ritain is,already a
leadiııg source of visitors to l)ubai and thc awarerıess wc arc creatiııg anıong travel 1ırolbssionals should cnsurc the çontiııııctl
grou,th of visitor trallic lionı the IIK in lhturc," lJin Sulavcın concludccl (DCT'trR, 1996).
The DCTPB and it§ "Commerce" sirle

, The [-IAE has witnessct a renıarkable and swift ccononric developmeııt since its tldcration was enacted in l97l, Oil lras
becır a nıajor asset in this quick develcipıııent, but ııot the onlv oııc. Eınphasis on tratlc aırd conııncrcc ibr an 'cıııirate sı,ıch as thc
Emirate ol Dubai, lbr instant, has bco,n irom tlıe beginning as vital as oi] revenues. 'l'lıc UAE's liture rcality with regards to oil
lras set the leaders ol'the coruıtrv on an aınbitious path t<» placc it on thc internatioııal tourisııı n,ıaps. 1his risk_v bıısincss has
Proveır to be very successİul and prolitable. The UAlı, bv looking at ncw. and diverse ways to briııg in otıtsidc invcstnıents aııd
reveılues- htıs, in the o1ıiııion ofthc authors o[this paper, sııccessiiılly startecl to estatılish an oil substitdte.
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According to thc tJAl] Constitution, cach emirate enjoys considerable autonomy İn ınanagİng İts own atl'aİrs (Üıİs d«ıcs ırot

include matters relatcd to diplomacy and det'eııse). This'autonomy has provided a healthy environtneırt ibr promoting the couırtry

as a whole, and proıhoting each distinctivc emirate as a distinotive part of the wholc. Visilors wlro visit the UAE are pleased to see

such a variety of attractions that ınakcs their stay more rewar<ling and eııjol,ablc.

Economic activilv in the t]AI] is re3ulated by individual emiraİcs as well as the l;ederal (iovernment. 'fhc governıııent of
Dutıai has ılelibĞrately sought to create an enüronmerrt which is well ordercd wiüout beiııg unduly restrictive. As a result, Dııbai

oiİbrS busincssmen operating conditiçıns that arc among the most liberal and attractive in thc region. .Dubai ranks as onc oİthe
rvorld's leading trading centers as it ollbrs the gateway to a ınarket of ınore thaıı one billion people, covering the Gulf states,

Middle East, East Alrica zuıd Asian suh-coııtinent.
Dubai is committed to liberal, tiee ıııarket policies and to the cregtion of. a busiıress environmeııt conclucive to

commercial activity. 'Ihis approach is wcll illustrated by the incentives available to investors in üe setting-upin-Jebel-Ali Free

Zone (cslablished in 1985 with a spccific purpose of l'acilitating investments) and by the coııtinuiıg high level of public se,ctor

iııvestmçnt in the intrastıuçture.
Chc ot. l)CTl'I}'s main "busincss" rolcs has been priınarily tiıcuscd on attractiııg İnternatİoı,ıal compaııİcs to traıJc with

the emiraİe. I{aving a.preseııcİ can provide cıınsidcrable business advaııtages especiall_v in the Middle l]ast where dealing with a

kı,ıorvn person is nruch morc importaııt thıuı they are in u,csİern tjurope or Aıircrica. Also, the buying patterns of some countries

seıved b1, Dubai tend to be uııprcdictablc, creating a ıreed i-or tjrst class market iııtelligcnce aııd inibrmation. An arca where

DC'[PI} initiates manv promotional programs overseas through their ofllçes in their respective markets. ()ne exaınple o[
such programs is the organization ot l)ubai bıısiııess presentations aırd s,emiııars u,ith ovcrseas.çhambers oi'coınnrerce and other

economic organizations in other countfies. In addition, the board proıııotes l)ubai by arranging nıarketiııg visits to iıııpırtaııt
potential investors and t«ıur operators, and organizingjoiııl toıırism road show prornotİons u"İth ovcrseas-partncrs .

Finally, l)C'tP}] continually works ior its orrn busiııcss comınunity. It supçıorts thc cnıİrate's tırganizations'overscas
ınarkcting activitics and organizes maıİr,,busincss visits to l)ubai aıuıua]ly to iırllrıcııtial overseas coınınerce and totırism «lccisioır

ıııakgrs aırd media. 'fhe board is exteırsively involved in supporting.,preparing, orgaıriziııg. coortlinating aııd sponsorİng semiırars,

cont'erences, rvorkshops antl major commcrcial cvents hcld in l)ubai (DCT\'R I'ublicaıion, l995) .

Dutıai Shopping Festival 96 (DSF)
An exaınple ol'the board's successliıl atteınpts in puttiııg thc IJAF. as a leııding busiırcss and tourism destination is the

receııt "I)ubai Shopping Festival 96" iı,hich was the iirst of its kind in the (iult. 'Ihe lbstival gave a new meaning tıı promoting

tourisııı in a hrısiııess coı,ıtext. Although thc ovcrall maııagğnent o|'the l)Sl; u,as the resçxınsİbİlity of thc []conoınic l)epartment ol'

the I)ubai Chaınber of Comınercc aııtl lııdustry, the t-estiı,al secrctariat included I)C'[PI],
Thc I)SF has <lemonstraıed tlre readincss oitlrc IJAE to sharc its olıl traditions oihospitality wiü the rcst ol'the world b,v

ofl-ering a world class inlrastruçture ol'iine roads, tjve star hotels (including the major chains), venues tbr internatioıral trade

exhibitions ıuıd slxırting cvcnts rrith ınodcm civic t'acilities. Veı,ıues; likc l)ııbai's trvo l8 hole goll'c<ıurses. attract visitors tiom as

ibr awa_v as Japan. 'lhc travel industry has cleaırlv attracted
govenıı,ııont support. particularlı,in thc casing ol'cntn,rcgulations tbr bonaljdc tourist:;.

Mohammed Al (icrgarvi. l)irector ol'Finance tuıd Administration, Dubai F,cononıİc l)epartnrent and Coordİnator,(ieneral

of the l)SF'çxıiııtcd out that üe l)ubai govenrınr,ııt.is scriııus aboııt totırisnı ınakİııg p.rcatcr contributİon ttı thc ccononıv and this

unprecedt.nted tbstival only underlines that coınııritment. 'I'he |-cstival rıas a uırique vcııture ibr Dubai's econom!,and had receivcd
"excelleııt coo1ıcratioır lioın both public an«l private sectors. |t woııl<l servc iıs a catalvst to putting l)ubai orl thc world ınap as the

rcgioır's lea<ling shopping and cultural dcstinaı,ion." O'ruııle & Inılusıry, Jan. l996)
Thc l)SF was the biggest cultural aııd discouııt shopping extravafıalrza İn thc Mİttdle l,jast. It İs consİdered thc crowrıİng

oil)ubai's spirit of conrınerce ('l'radc & Industrv, March l996). IJııring üe 4_1 days period, I)ubai, well kııown asthe"'City of

Merchants"'tunıed to be shoppers paradise. 'Ihc tcstival startcd on 15 }iebruary l99(ı with sonıe 3(Xi() retail outlets olTering a

rıide raııgc ol'products at attractivc prices.

DSl-'s events werc split into tive categories: Major, Cultuat, Sports. L]xlıibitions and "()thu, s." l}csidc the inatıguration

oi'the tleritagc gıÜ lüiviııg Villagcs in the Shindagah arca where visitors were 1ırovided uith a glimpse ot thc rich past aırd allorı'cd

them to ruıdcrtake a ibscinating iounıe_v-. into the rvorld ol'pearl divers and fishcrmen" visitors rvere also ot}Cred opprırtunİtİes to ,go

on luxury tıoat cnıises in thc Dubai Creck_ visit the neıv Carpct l}azaar; enioy ıııany entcrtainİng sports activitİes such as tlıc I)ubai

l^Lscrt Classic, PGA gold tounuınent, l)ubai ()pen A'IP teruıis tournament and the rrorld's richest horse rao-c, the Dubai World

Cup
A sutn ol'l)hs. l() nıillion ılirhams ($l=.3.6lt l)hs.) was allotted ltır publicitv antl promotİon.oul ol-a total I)Slj buıtget oİ

I)hs. ltt million. The promotional butlgct was eannarke<l tbr advertiscment on televİs,İon İn [)ubaİ eınd abroad, İnJlİght ıı'ıagazİncs,

rcgional and local niagazines and nervspapers. 'the priıııary obiective olthc pronıotioıı canrpaigı'ı was to give l)ubai the iırıage ol'a

tamilv shoppiııg antl tourist destination that ofl-ers qualit1- products and scrvices at attraCtİve'pices (Trade anıl lnıluslry, l1,Iarc'h

l 996).
'Ihe l)SF attracted over l5() iiıreigır ıncdia rcprcscntatives, tclcvİsion crervs, photojourıralİsts ant] rırİtcys fİon'ı as lhr as

Japan'aııd the t]nited States had visitcd the eveııt aırtl madc l)Sl; ncrvs lrit the front page ncws aııd prinre telcvisitın vicrvİırg. A
1ioıt pagc articlc on thc "Wall Strcet .lourııal", ibr iııstance, rıritlen b.v Niclrolas t}ray talked about the i'estival in this waY:

"Shopper tiicndll,emiratc is ban\iııg oıı the t-estival tbr a spot oıı üe global tourism nıap."
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. '['lre I)S!' haıt a home page oır the World Wide Web as a way ol pronıoting thc evğıt world-ıvİdc. I'his was slıoılsored and

provi<lcd for b_v Stuı Microst,stems, u,hich provi«leıJ a llll Intcrnet systenı support package ibr the 43-dav shoppiııg |nnwva- İ(hılf
News, F'eb.22 l996) -l-he addrcss is <http//§ww.ccodüai.gov.ac>.

A welcoııre clesk rvas set up at tlre amval termiıral ol l)ubai lntenıatİonal Aİrgırt lbr thc duralİon ol the l)Sl'. l'hİs was

annouıiced tiy Moha-ııuned Ktıanris biı,ı llareb, l)irector ol'l)CTl'I} aırd Chainnan olthc l)SF ltospilalitV Task F'orce. '[hc 24 hour

rr.elcoınc <lesk u,ill suppleıncııt the serviccs olthe l)C]'l'll's roun<l-the-cl«rck ,*,clcomc burcau at the airport which '*'as cstablishcd

last _vear. 
,Ihc 

<lesk wıll be chaırgeti rvith the specilic.task of meeting. greeting, and assisting all passcııge.rs without discrimiııatioır

wlro emturk tionr coaches and,enter the arrival terminal., "We won't be asking anyone ol'the Pu4ıose ol their vısit" (fraıle &

Industry, b'eh. t996).
Irrespective of whether theı,, are tourisls or husiııess arrivals, arriviırg passengers will be givcn brochures aır<l maPs ol'

l)utıai and a copv uı, I)SF calendar oİ'cvents. 'lhc visittırs will be ablc to enjo1, an Arabian htıspitalitv bv helping themselves kı

dates and chııcolatcs availablc lbr thcın thcrc.
' ı, order to pronıotc the l)SF, thc l)Sl-'s stıprenre conımittcc ollicials l]cw across nıost o[thc region İbr Prcss hriclings iıl

the cities ol, lnclia, pakistan; F)gypt, l,ebanon, Svria. .|ordaıı, Sautli Arabia, Kuwait, ()ıraır and Qatar. "We ı.-klievc thal 60%ı ol'the

tralic ,*.ill originatc lrom the Ardb (iulf states"' said Mohammed Al (iergawi, Coordiııator-(ieneral o.t the l)SF. "This was a

stratcgic decision. 'l he world is talkiırg abot( rcgionalisn,ı - y()u can see that in Europe an<l thc l;ar liaİt. So should we. ()urs is a

ınarket oı'3(X) million poplc anrl il'1,cıİ iııcluıtc lıılia, its a diil'crcnt ball gaıne." (Khaleej'I'inıes Supplenıeııl, I'-eh. 22, l996).

In addition, boü public aıııl private sectors playcd an'iıııportant role in its success. Throtıgh theİr pİoııecrİng role İn

promoting cconomic grou4h, thc l)ubai govemment iıstitutioııs have playe<l a nıajor and active Part in the organization ol l)SF 96.

Abıiul Ra.hınaıı Al Mutaiıvee. I)irector (icneral ol the l)ubai Chaınbcr ol'Coınınerce and Indtıstry said at a press conlereırce that
,,the event \rras One of the most important cveiıts in attracting a greater deal ol'alteııtion in the region as well as promotiırg tlıe
,Emirates 

as an intemational plattbnn. 'Ihe t'cstival rı«ıuld tiırther enable l)ubai to e'xpand on its position allure to txıth the brısiıress

and the ttıırist industri es.'' lljnıiraıes Neı,s, lieh. 29. l996l
Iılcv.-n privatc sector organizations lrave contributcd somc l2 milli<ın tiirhaıns towar<ls linancing thc l)S}'.. '[hel'wuT e Al

b-uttaiın (iroup, Amcricana, l)eira Citv Ccnter. Ijmiratcs'IJaıık hıternational, Unıirates Airlines, l-;t'l'C()^ .lumtxı ljlectroııics, PePsi,

ljnilivcr,VisııIntenıatioııal,Yousut'IlabibAlYousul(iroupol'Coınpanies. l)raisingthisstıPPort, I1.1lShaikhAlımcdbinSaeed

Al Maktounı. I tead ol'the l)uhai l)epartıırcnt olCivil Avİatioır and Clrairnuıı o[ Enıiratcs, said at a prcss ctıııİbreırcc "thcir suPPort

aııd thcir beliclin thc i«,lcals of thc govcnııncnt rvould lıclp in pİoınoting not only Dubai but the whtile |]A|,." (I'rade & Iııclusıı1'.

.lan. l996ı
| )ubai tratlcrs sarv l)SL as loırg-lcrıır investnıcnt. Maııv retailers have joincd forces to invcst iır the tcstival in anticilıation

ol'tlıc outçonres ol'iırcreaseti salcs. 'l'he I)SL is goiııg to crüancc business contidence as about some 12 n-ıore hotels arc goiııg kı

spring up iıı the city soon, in a coulılc of years l)ubai rvill have a new airport and thc governmeııt is expanding the inliastructure to

colıc with thc 1lrowilı iıı traillc at such l'cstivals.

Tlıe cit,v's gold trarle's contributions to thc I)SF excec<lcrl 4 million dirhams ancl with a kikıgram ol'gold being drawıı

daily,43 Kgs rı,ill be colle,cted up bv rvinncrs in thc course ol the l'estival. I)SF organizers are ç'nthusiastic about the fact that 8()%ı

oi,the g:ople visiting t)tüai shop şccilicallv lbr gol<l. In İbct, l 995 ligurcs shorv 300 tonns ot gold iırıported, a neu' record tbr the

eıırirale. (Gulf News, Jan. l l, 1996)

Soııe ot'the salcs promotions ofl'cre,J at the tbstival a l)hs. 500,(X)() ollered İn 'Scratch İlCash İt' salcs promotİoıı gİveıı

away by the l)cira City Ccntcr, a main srxııısorer ot'the l'estival. In addition, car'draws (Tovota Lexrı.s) wcrc held üilV.
,Ihe 

rush to l)ubai lras beneiited many othcr tradcrs and the service sector as well. '[he airlines are landiırg with f-ull

loads, l),viııg iıı people ior holidays ıuı<l shopping. Restaurants and tbst i'oo<l otıtlets are <loiııg a roaring business- Car reırtals, taxi

operators, entertainment aırrl leisure cçnters are packed to,capacity. Airlines such as Enıiratcs and Roval l}ruırei, fcır instance. have

cut priccs to lure peııplc to coıne to l)ubai to stay in hotels with dİscounte<] rates dııring the 43da! evcnt.

],lıc festival lıas injected new lil'e to the travcl trade anc1 the hospitalitı- indus§ in the emirate. l 1.I I Shaikh Abdullah bin

Z.a_vcd Al Nahyan, lJnder Secrctary of the Ministr_v ol'Inlbrmatioıı aııd Culture was quoted as saying üat "the t)SF has oPcned the

eınirate to the world, highlighting its commcrcial cultural and sceıric aspects. 'lhc ii;stival hasclearlY revcalcd that the [.IAE has

bccoıneiııterestedinqrıalitativctomismwhichgenerateS.lııorepro|.ıt"-lbrthecountry.'.((hılfNews,lç'larchl'l996)
. Visa hrtcnıatioııal declaretl tlrat thefc lra<l been rccorıl btısiness grorvth iıı the t]A}j during tlıe li:stival and transactions bY.

Visa cartl holders ırıtıre than doııblcıl. Merclraııt sales vtrlurıre iııcrcascd b_v trvo-thilds coırrpared with thc corrcsPonding last ,ı,ear,

while tl.ıc nııırrbcr ol, nrcrchant traıısacti<»ıs $,cnt up hv l l5oll- accorcliırg kı ligııres providcd hy Visa nrerchalıt acqııiriııg banl'is.

((hıll'Ncu,s, \lurclı 28, t996)

Salcs during the six-rvcckJontı cvcııt estinıated bv the organizers to lravc hit $.7(X) nıillioıı. onc aırd a lralftinles more thaır

theanticilıatcrltıırget. lthadattractetl 1.5nıillionvisitorstııthc}inirateot'I)ubai. 'I'hcconsuıncrelectronicsınarkeıshot'edtl'ıc

lıighcst salcs ol,$l(ı5 ınillioır. Wlıile the gold nıarkct grtıssed alıırost l)lrs. 5(X} millit»ıs iır salcs ($l=-].6tt l)irhanıs) averagiırg at

aln.ıosı l() nrillion dirhatı-ıs a day. ,Salcs shİı up bccatıse tılthe spccial pronrotion b1'232 participati'ılg outlcts in u'lrich one kilo ol--

gold u,as ratTlcd üilr,.
,1,1ıc (}arpet l}azaıır, which had alıproximately İl(),(}0() carpcts, rcportcd sales of ovcr 5(X) ınillioıı dirlranrs and a visitor

tlınıout <rl,ırıorç thaır 25,(X)(). 
,I,1ıis assured l)ubai a placc,on tlre iırtenıatioıral carpet trade maP ''likc the custom-honded

warelrouse.s in llambrırg, Zuriclı aııd New yıırli,,, l)r. ()baid Saqar l)usit. l)ircctor (ieiıcral oİ l)ubai l)cPartınent ol l)orts and

, Custııııs notcd.
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l)ııbaİ's 15 shopping cenİers aııd nıalls reported sales iııcrease bctwcen 2liıo/rh(lo/o ancl a rise in customcr trai}-ıc of morc
than (ı()o4. Scvıral department storcs reported salcs increase ot'over l25o/o <ıvcç the sane peri«l oi 1995. (Gutf News,..lpil J,
tgqo

'fhe I)St; was ırot just another shopping l-cstival |br seriotıs adulr shoppiııg. It has provided a multiJ'açcte<l extravagıınza
lbr the voung who wcrc liee to takc their pick of a calcndar ol' cvcnıs. both variegatcd and l'ası;inating. I)SF was an inccııtİve tbr
thmilies to §tep out oı sight.seeing tolrs t() placcs such as the t lcritagc village, the t)iving village txih at Slıeik Sııeed's 1ıalace, the
carnİval-tvpc parade, street pertonrrers and culfural shrıws at thc l)ubai Creekside l)ark.

Visitors to the I)SF havc shouıı ınixed reactioııs ranging lioın delight to tlisappoinıment about the shopping bargaiııs ıın<l

thc discountet prices on oilıı by retai]crs. A snap survey conducted by the (iulf Ne.ws (Iınglish ncwspapıı) on Thusdav Febnıarv
22. 1996, showed that rüile 6()0Z ol'the slıoppers are satisijcd, and in son,ıe cases were delighted with the discourıts oll-ered, 30%
l'cel that üc priccs ot'lbrcd were not genuine. 'lhe other l0%o appeared undecided or not nıade anv ellbrl to cotnpare l'cstival 1ırices
ıuıd pre-Ğstival prices. (Culf lıiews. l.Zh. 21, l996ı

-|he Dubai F]conoınic Dcpartlncnt |ıas levied pcnalties ratiılg troın l)hs. 5,0(X) to Dhs. 5(),()0() on shops ibun<t to bc
violating promises to customer§ during the I)SF. ln worst ca§es the l)epartment revoked the trade licenses oithe particiçıating
otttlets. -fhe Secretariat has established hot lincs lbr complaiııts aııd spot chccks were conducted regularly.

Some oİthe suggestions givcn lbr.improviııg tlı" l>SP hu* aske,l the li:stival supreme conrmittee to consitlcr shitiing the
emphasis put on discouııte<l products and a shoppiırg evcnt to a ınorc cultııral, cntertairmcnt and sports evcnı.. with discouııte«l
shopping being part of it as l)ubai caır lill a nichc in that area adniirably.

"In our aim to promote l)ubai and thc l'cstival itscll, we waırtcd to ı_u in a position to otTer.shopprs and visitors the
widest possible range oİmerchandise at the least possiblç prices. Iıı order to.do this. rve also need to support the retail scclor."
(Iimimtes.News, ['-eb. 1996) 'the govcnüneırt suprprt came when, DS!- announced a series,of awards for centers, hotels and
restauraııts as wcll as coınmercial and government building takiııg part in the l-estival.

'Ihe "Dubai Shopping F-estival 96 lnnovation Awards" were designed to reward outstanding eflbrts in original decoı"ations
and promotions that contributes to the success ol the t-estival. H.Il Shaikh Ahına<l bin Saeed Al Malitoum sai<l that "t)ubai is
really goiııg to look ı_Ltter than its cveş tlcure hecausc ol'thc ideiu and hard rvork oi'all those involvcd, and the success oi'this vcar's
l'estival u'ill have wide+eaching ımplications for |}.ıtıai's luture asa world-wide toıırism dcstination" (Gatf News, F'eh. l996).
DSF Awards

At least ttO establishments applied over lhe eight DSF 96's Iıurovation Auards categories:
}]est [)ecorated (iovernmcnt l}uildiııg
I}cst l)ecorated Commercial lJuilding
Best Dccorated tlotel l)uilding
}Jcst Proınotion held by a hotcl
I}cst l)ecorated Shopping Ccntoı
Best Retail l)romotion held by a participatiııg outlet
Eiest l)ecorated Rctail Outlet
Accordiııg to Mohammed Al (iergawi "Dubai airİrs to becoıne the top business and tourisın destination in,the region an<l

thc tbstival is one such scheme, among oüers, to aİhieve this goal. t think the governmerıt of Dubai is very wise. Yes, we arc
easing visa regulations becausc the world is fast becoming a global village. Traveling is one of {he most important aspcçts iır such
d scenario and tourism in Dubai is also growing trcmenıJously. We did not have too many tourists a couple of years ago, and now,
tourism is a potential income-generating area ol the economy ." (Gulf Nev,s, March 28, I 996)
Future Trends in Tourism Promotion in Dubai

Dubai an<l its Conrmerce and 
-fourisın Proınotion t}cıar«t (IX-'TPB) have started a new stage of selective tourisnr. I)C'IPB

is aggressivelv pushing l)ubai to become a cultural, tourism and trade destination. This is done through emphasizing Dutıai as a
'dili'erent kiı,ıd ot' holiday destination.'

The "difl-erent kind" of holiday destination that Dubai is ğing to position in üe min«ts of its potenüal visitors focıı§es
mainly on the eflbrts made by the emirate to use what some might consider a main disadvantage to its tourism proıırotion cfl'orts,
its weather. I)ubai's weather has been wisely utilised throughout the year. Tourists and business pçlıple from üe GCC cotmtries
and Europe, for example, are being invited to visit the emirate during summer months and winter months consecutively. Dubai is
commİtted to Provİde, Üroughout the year, an excellent commercial aıııl tourism services, İacilities arıd attractions that staıid out as
dill-erent and ııique

Beside the continuing groMh in the number of hotels arıd exhibitions, Dubai is detirminetl to stay on the tourişm map by
renovating old cultural locations, museuıns and being arı active host to many world_wide musical, sports, crıltural and business
events. DCTPB's future outlook focuses on continuing to provide a quality seryice to both the private and public sectors oithe
Emirate of Dubai. Oııe of its main plans is to develop an "Inlbrmation and Services Ceııtre" that provi<les inlbrmation to business
people during local and intcrnational confercnces and exhibitions in Dubai.

Tourism.Promotion has started to become a valuablc soıuce of income to the Emirate of Dubai. in or<ler to prepare the
Dubai tourism industry for this vital rolb, plırns are under rvay to build the largest hotel in the worl«1, the Dubai Magical Village.
Most of the international hotel chains have' properties in Dubai, or plan to do so in the near future. plaııs are also under wayto
increase the number ol shopping malls, public parks anıt beaclıes. More emphasis will be put on promoting ,,quali§ tourism,,,
including familY and eco-tourisın and on pursuiııg inceııtive tourism, a new approaçh to torırism in üe region.



'[he Emirate of Dubai never cea§es to stop innovating new ideas for its own- development. In our opinion, liıbai has far
surpassed the rest Öttlıe Culf cities in its eflbrts to attract business opporttmities to,the UA]]. '|he tourism indus§ has becomc a

lucrative business that needs entities such as DCTPB, amongst others, to handle its tuture expansion, and to susthin a quality
scrvice that is needed to promotc tourism in this highly coınpetitivc area.
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Appe,ndix (A)
,

The United Arab Emirate§: An lntroduction
Population

The couıtry's population is 2.377 million (l995 ccnsus), (Trade and Indus$, Feb., l996) with a distribution of 81%
urtmn and l9%o rural. As a result of the oil boom, less üan 50% ol the inhabitants of the IJAE are Arabs. There are large groups o1

lndians, i»akistaııis, Iraniaırs and Southeast Asiaııs. 1he population is_ however, 95% Muslim. Recently, the goverırment has
crackcd ıiown on illegal workerc iır thc countrv, reducing their nunıı*Lrs by almost 5(),(XX). ]'hc courtrVs oflicial languagc is
Arabic, but linglish, tJrdu, }'arsi and soıne dther ınajor §siaıı languagcs are also slrcken. : .

Grıvernment
The type of govcrnıııent in the UAI] is a federation ol'emirates- govcrned b_v a "Supreme Cçuncil" with cach emiratc

beiııg rcprcseııted in tlıe council hy its ruler,. It is presidcd over b.v II.II. Shaikh Z-ayed hiı Sulüu,ı al Nahl,aıı, the ruler olAbu
Dhabi and the countr_vts Prcsident. Thc tJA]j's Fetteral Nalional Council is üe countr_v's apJ»inte«l legislature, with representatives

lroın a]l seven eı,ırirates.

Econırmv
Pctroleıun doıııiırates the economy ol the tJAIj since 1962. At oıre tiıne aır rınderdevelo1ıt area, b_v l9tt5 tlre region l'ıad

tlıe highest per capita iırcome iı,ı the world - $19,120. 'fhd immensc uealth lıas been investçd İıı capital İmproveıneırts and s<ıı;ia|
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services in all *-vcıı ol thc cmiratts. 'lhc rcvcııtıes liom oil havc cııablcd tlıc govcrnnrcnt t() tındertake a nıassivc conStructit»ı
program: housing, schoııls, hıispitals. roads. scaporls. airports aııd tclcconrınıınications iiıcilitics.

Pctro_leum productioır is ccntcrcd in Abu |)lrabi and l)ubai. lhe desı-ıt supgırts liıııited irrigation lbr agriculturc; in
a«iditiıur. tishing, shecp hcrding anri Fıultry 1ırovidc domestic liı<ıd sorırı:cs. 'Ilıe lJAtj cı{ovs a larg.^_trade surplus ruLausc ol'its
petroİeum exlx)rts. Iroreign lmt»rts rcachcd.$ l l billion. while c:<gırİs ttıaled $2 l.-] billion iıı tlıe early l990's.

Ahtı I)hahi has divcrsilicd inkı pctrıı,uhcınicals and othur oil-rclatct] industnes. l)ııbai's oil inct»nc is ııow about onc;
qırıırtcr ol'Ahu l)habi's. htırvcvcr iıı ıhc vcars hclbrc Ahu |)hahi bccanic oil-prodtıcing , l)ubai sulılxırtetl itscll'aS the nıain tradiııg

ı»n in thc regİtıı 'li,ıday- il is oııc ol'the nıain btısiııess ceııtcrs ot'tlıc (iull'[-lrrıb*"eı., l:.lli, ()il).

Eılucation
In the (lAlı, sis ı,cars ol'priıııan,cducatioıı is iicc antl coınlıulsoiry. IJccaıısc ol'the iııcoıne lioııı 1rtrolcunı, hcalllı and

sırcial sc,rviçes arc providcıl virluıllv liee lo (lAtı cilizeırs. l}v tlrc timc tlre tJAl.. wtıs cstablishcd iıı l97l, there o*e, c still less than

2ll.(XX) sttıdcııts and cdtıcatioı,ı \\,a§ pıctty §cll conllned kı tlrc torrııs. 'liıdav thcrc are ()vcr .1()(),0(X) childrı-ıı tıl'txıth scxcs at
govcnımL,ırl suhool§ all ovcr thc cotıntn, ı.lıaİNcı., li.,lli, IIı,ıusiııK)
- hı l977 the 1.Iniıcd Arah |iniratcs lInivcrsitr,(lJnlilJ) was set tıp in Al Ain. 'I-cxlav. thcuniversitv l,ıas *-vcn collcgcs..
includingnıedicincantlcıçinccring. Sinccthattinıe thcrchavcbccıısoıncl4,5(X)g,raduıtcsııithhall'ol'tlıcm$lımen. In l9tltla
s\,§tün ol'Ilighcr ('ollcges o|"l'cchnoltıgr (Il(]'|'ı §as scl up. 'l'hcsc oll.ir a nıorc lcchııicall1 orıeırted ctıursc trl'stııtlr,. Iıducalion
lionı kiııdcrgartcn to tınivl"rsitv is licc.

ihe l:mirate of Ajnran houscs a 1ırivale uı-ıiversitv, Ajn,ıan lJnivcrsilv li,ır Scicncc and 'Itchnolog_v-. Alsrı, Sharjah has
ııın<ıunccd plaııs ttı establish iı ııcrr tınivcrsitv in latc l()97. Aıltlitioıal t.-chnical çducatit»ı'and,trainiııg is also availahlc in
iırsıitutioııs such as rhc l)ubai Aviaıion Collcgc and thc limiratcs l}aııking 'l'raiıring l,ııstitııte.

Health §en,ices
Although thc iountn's 1ı«ıpulation lıas iııcrcaserJ tcn-tiıld iı tlrc past tryeııt\, \,cars. th'c ratio ol'ınctlİcal pcrsoıiııcl to

population is oıı a par rvith nxıst derıelo1_*d ctıuıtries. 'l'here is onc doctor liır even, (ı(X} pcoplc. oırc nuisc liır cven' 225 and onc

hospital bctl lor cvcrv 25{). 'l'hcrc is a lotal ol'ı,ı,ıorc thaıı ı.)(XX) ı^Lds iıı govcnımeııt hospİtals an«l nıcı]ical ccntcrs. As rrith nıtıst

otlıer s<ıcial scrvices. thc tiAlı govcmıncrıı olllıs lice ıncdical carc liır its citizcns. Lilc cs1^-ctancv is 74 lor womcıı aııd 7() tix
nıeıı. lnlirnt nı6rtalitv star,ıds at 2:3 pcr l(XX) live births 1 l992 iigurcs)

In arldition, therc is a thriviııg privatc health **ctor \ı,itIr tıiııe.hospitals, -1-1 pılvcliııics and alınost 1_1(l() dcltırs iıı thc

cQuntn,. thı-,WorldIlcalth()rganization(Wl l())ı-Llicı,csthatthclJAl,] isrtcllonthcwartoattainingWl l()'stargctol"'llcalthliır
All bv thc Year 2(XX)" (..lı|zıh|ı'eı., I].Lti, Ilaılıhl.
Housing

-lhc govenıırrcırt ol' tlıe IJAIı has provided lıoıısing liır its 1ıcoplc thaİ is oıı a par with the dcvclopctl rrrırld. 'lhc

govenıınbııl has bııilt. in rur;l arcas over 5().()(X} lıotıscs rvhich lravc hccn giverı iice oi'chargc kı citizeııs. Neıv villagcs antl
scttlcmunts lıavc trccn cstahlishcd so that pı,ııple caıı havc coınlbrlahlc housing as rrcll as access ro schools aııı] nıcılical clinics. lıı

loans /.,lızıD;\eı. , I;.ll:, Ilousiııg,). :

.lnfrastructure
llre advaırccs iır cdtıcation_ hcalth carc and housiırg all req,uire §tıpp)rl iıı tlıc liırnr ol'-dcp-ııdablc supplics ol'rvatcr dnd

Iılcctric 1ıorvcr stalioııs aııd dcsaliııatit»ı 1ılants, olleıı liıclcd hv gas l'roııı llrc corurtn's oİl lİclds. L,nsure a constanl sııplılv tıl'rrater
and Glcclricit\ liır rcsitlcııtial. inüııslnal or agrictıIltıral cr»ısıuıılılitın.

Scvcral thtrıısaııtl kiloıırctcrs ol'thc nrtıst ınoılcnı tanırac roadsıxırı liı,ık,üJven,part ol'thc countn,$İth cvcn,tıthcr part.
-flrcsc 

rrıads have bcen invaltıable il nıolding t}ıc couııln iııto a siııglc na(i«ıı iıs rvell as in t'acilitating the ançiü,ıt tJAli tradilion ol'
sea-bonle tradc and coll,ııncrcc.

}]ccaıısc ol'its ıııodr,nı roads and ptİrts. thc coı.ılıtn,has oncc agaiil ü-Lconıc a ucntcr ol'ınaritimc tradc lbr tlıc u,holc ol'thc
Arabian trıcniıısula aııd tlrc Indiaıı ( ),ccan rcgioır. 'I'hc 

1ıriııcipal ports ()l'tlrc I Jn F. -- tkırl Rashid in l)ubai. thc l'ort ol' ljuiairah. the

total to ır,cll t>ver 2.5 ıııillion ruıits aııııtıallı,. 'l'here arc ıı()\\ ıırtrrc tlraıı a dıızcıı ports iır thc coı-ıııtry with ınorc thıın 2(){} tı-rths uscd
tiıı ınıFxırls ıiııd cxports ıınd lbr ıraııs-shipnıcnı tl,ıroııglıout thc rcgion.

'[lıc countn|s ai4xırls aı Ahtı l)habi. l)ubai. Sharlah, llas al Klrainıah. ljııiairah aırd Al Ain.hantllc scvcral nıi|lion
a

passengers

aırnuallı,cithcr as visittırs or iır traıısit. 'l1ıcsc 
1»sseırgers are

transported hr ıııost ol'thc ırrırld's ınaior carners and have n,ıadc

thc l JAlı onc <ıl'the busiest aviatıon hııhs. lhe couııtn, also has lrvtı . :

ıııtenıatİonal carrİcrs --- l:ınİrales (ourıcd hv thc govenııncnt tıl' |)ubai) antl the regional airlİıc. (iull' Aii {<ırrııcrl hv thc
govL,nrıııcılts tıl'Abu l)habi. lJalıraiıı. ( hnaır aııd Qatar).

z\s a tiırthcr coırrplcn,ıcnt to thc c()ıuıtnls rıipid nrovcı,ı,ıcnt intır the nxxlc,nı agc- therc is an cnviablc tclecomınuniçatiıns
ııclrrork. ()vcr lıall'a 'nıillion tclcphırııc lİncs arc ıxıır tr1^-rating iıı thc coııııın ' Ihcrc arc alsıı 6(XX) inlcnıatitınal circııits_
sul'licicnt t<ı handlc thc tral]lu liır thc IIAlı's thriviııg bıısiııcss coınıntuıitv. ltıır satcllitc carth stations also transmil inliınnation
a,Lxıııl the l]AIı all ovcr thc rrorld litrsalat. thc coııırln's tclccoınnıunicatioııs coınpanı,. also providc§ access to the htL,nıct siııcc
l 995,
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'o** '"İ'jo,rct. thc moıjcrn tcleconuıruırications lhcilities in the countrv cnable lcıı:al satellitc telcvision stati<ıııs iıı l)ubai. Ahu
I)lıabi, Ajınan and Shaıjah to transnriı broadcasts to tnany parts <ı[thc u,orltl. Aııd uıılikc soıne ııeighhçıring cotıııtries rı'hiclr have
banned oıını-rship of individual satellite television ıquipıııcnt, all resideııts olthc tJAl: are pcnırİtted to install suİh cquipınent to

rcceİvc intcnıational.J'V signals. l)ubai has a TV cablı-i coıııpany iıı opcratioıı as u,ell.

F-our radiıı slatioııs opeıate in the countrv as well. Most prog5aıns arc broadcast in Arabic aııd fiıglish, btıt tlrere are

spccial propıraıns in Urdu, Freııch,'l'agalog tıntt i}cııgali as wcll.
'flre 1-IAI] has a, diverse aııd thriving press, witlr tive Arabic daily ırcwspaJıcrs, and |our FJngli.shJarıguagc dailies. ()ther

weekly aııci ınonthly perİ<xlicals arc also publislred by the public and privatc sü:ctors iır Arabic and linglish. Most o[ the u,orld's
ncwspapers and magızincs are ircelv available in tlıe markct. I)ress censorship is ıııostlv restricted t<ı nrtıral issues.

' Appenı|ix (B)
DSF'96' in the cl,es of our stuılents

Ilighcr cclucational iırstitutitıııs iır the couııtı,ı,, sııch as thc l lighcr (_'ollcges olTechnologyl, tü)k tlıc opportruıit,v o|'stıch a

huge marketiırg activity and tritıl to inciırporate it in the course wtırk ıı1 §onıe of the courses ol]'ered at the t^ollcges. 'Al Al Aiıı
Woıneıı's Collegc studenls had «ı do a prescntatioir on the DSF aırd deınonstrate their work arrd liırdings iıı a ırritten report to tl-ıe

rcsl ol'thc collcge.
-fhc 

students iioın Level 2 English wcııt to the I)ubai Shopping }'estival as part ol'thcir sttıdies iıı Critical'Ihın'liiııg an«l

Iinglish. 'I-he report that tiıllows is a bricf compilation ol'reports coınpleted individually by studcnts describiııg tlıcir views oıı the

l'eslival:
"Nou,adaı,s,Duhai isholıling,thenıosıuniqueaveıııiıııheareııoflhetltidıltc,EaslaııtliıılhcGulfcırea. Il'slhıjl)uhaifcsliı'al
shoppiııg, so if you ı,isiı Dubai-and _youfind it chaınıiııg, ııııdfııll of ercir,mıerıı |,ou will loıow wh1,. 7n this repıırı i will v,ite ııhoul
the !'estival, iI conıaiııs whaı I cxpecıed to fiııt!, theıı the places I ı,isiıeıl ı,iıh a little comptııisım of tlıe liealilies ıı,i!h nı.v

erpectııtioııs aııl finally ı,ecıınınıenılalioııs. " Written b,v Khaıvla Mohaııre<l
. Expecıatiöns: Duhui is ıı ı,ew bea.utiful ciıy anıl very c,rowdı,xl. f|ou can see tıaıı_r| .4mhs anıl ftıreigner.s come llıere io
eııjqv their spııre tiıııe wiıh ıheiı, fanıilies. I}efoı,e I visiıed ılıe fesliwıl, I expecıeİ that l)ııhui ı,oukl be a very cıııv,ded anıl hury
place, antl nıany people rlıere. .4lso I expecleıl that there woulıl be a big number o!'shoppers fronı the Arabiaıı Gııt!, Iıutia,

Pakislan, Irıın anıl otlıer countüies. l expecıed there woukl he a chance to g,et prizes so thaı u,ııulıl he a good wav lo visit tlıe g,okl

ciry. I expectalfrını ıhisfesıival a great sıiccess antl big, improvenıenl in lhefıılure and lhat would be u goıx{ try,. ııııticeıl thııl all
ıhc pe.ople woulıl he irıieresıed in ll'alı l)isııeı,bccauso ;1 i, l,gry,lamoııs arouıul ıhe ıçorlıl, so l expecteıl lhere would he a very g,ooıl

nunıhcr o{ people who woulıl like ıo ı,aıch ılıeir shou,s. " Writtcıı by Fatına Al Maıısouri
. "What is special uhoııı iı !!! The l)uhai goı,ernnıent deciiled ılıaı ihe discoııııı wilt be liıım l0ol ıo 400ı6. Ilov,eı,er, for
gokl ıhe discounts will he in sonıe cases 600z6 aıııl oıhers fronı 20%o. Iloıcls and funıishetl fioıs;, v,lıich have a tota! of 100 and
Intenıaıional levels are pıırticipaıing iıı the /estival. T'hq are olfering a special 40% ıliscounİ, for euample, (hicago l}each,

Itillon Dubai, Foıty Cranı!, Gokteıı Sancletl, IIrıtiıla1, lıın, l'ımdome I'laza, Shell lnn, Rol,al ,-!b.lar, Iliviera, Ranıaıla, Piııceton
Ilotel,andmanv_others. lnadditİonIotlıespecialpıiceshoıelsv,illolferoıherlilciliies.forvlsitorstikeJreea.ccommodalioııfor
two kids. Iııteınational hotels lıaı,e arrang,al witJı a number ııl' cnıise ships to he nıired aloııg, side Duhai creek, which.proı'ide,s

furll1er 450 roııms for visitıırs, anıl place ıhem ighı aı ıhe heiiage, tlıe festiı,al excilenıeııt. lı4oreover llıe !'cslival lıas lols ö!'ı'iews
that ıleseme to be seen. Iior example, tlıere are ıuüenıy popıl.ır Disnqı clıaracters İo entertain chilılren antl adulls iıı vıırious

Duhai parks duing the slıopping. lıı cıdılition to thtıt, tlıeİe are tuo traiıı|s standiry4, oul side t.he park to take peoplefor -?0 minu.tes

dive arouııd ıhc ciM, ıofeel ıhe eıjo.ı;mcnt o_f ıhe ricle.

The intenıational Jblkkıic .fesıiı,al is anoılıer eniovahle part of ılıe fcstiı,al, it is loıc_ateıl in the creek park ancl attracliııg
a huge number of ıoui,sts. Likewise, :1l Safa park has ıhe Intlian Jbsliı,al, followed by the l'alestinian ılay, .then tlıe American Dalı,
the lası one is the Pakistani Dcıy, and the lhree of them are in the creek park. T'he most woruleıful one is llıe C lassic (|ars Show

which was heltl aı ıhe (|reek park ıluriııg, ıhe periıx! 8, t 5--?-96. Yeı, ılıc Dııbai Richesl Cop- Horse Race lhe Richesl llorse Race iıı
the Worlıl, which was helıt in Natl .4l Shıiba on wed 27-!llarch-96 was also special. " Writtcn by Saba Mohammcd

ı The Higher Collegcs of Teclrnology (HCT) provide training lor UAE Natioırals in areas designed to meel thc nceds

of the UAE econonv. This consists of programmcs bascd on a combination of theory,- practical training and on-ılıe-
job cxperience. In l9tt5. His Exccllcnc.v Sheikh Naha.van Bin Mabarak Al Nahav:ın. Chanccllor of the United Arab
En,ıirates Universitv (now Miııister of Higher Education and Scicntific Research). made a commitment to establish a

further s.vsıcm of post-sc.condary cducation for UAE Natioırals thaı would stress the ideals of productivity. self-
dctcrmiııation and cxccllencc. His vision was o[a s_ysteırı which rvould educatc Nationals to internationally acçgplgğ
standards lor thc profcssional aııd tcchnological carccrs so ncccssary for any rapidty dcvcloping sociely. Men's and
wotncn's colleges were established in Abu Dhabi and Al Ain in l9tttt. tıt 1989. ıııcn's and women|s colleges werc

openedin Dubai and these llere followed in l993 b.v colleges in Ras Al Khainrah. Colleges are also planned for

Fujairah. A ccntral administrativc facility and an acadenıic services unit are located in Abu Dhabi (HCT. November

l 996).
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which $,( ııll ıı,ere u,ailiııg'lbr, v,cıs ('in,('cıler.

wlıııı ıulı,eı,ıisiıı14 suitl is ııııe.'' Writtcn bı,Salanra Salcrn

ıxıe oJ'ıhe shells ıhcıı ıhe nıaıı opeııeıl iı and i|'_ı,ıııı_/iııınd ıı p«ırl iI wtıs.ıııııı,s. l saw sıınıe ı,ıımeıı wlııı ı,ere haking hreuıls ıııııl
ıııhers pıvparing the nıilk hı,shakiııg iı iıı a special haşa. |t'lıile in (.'it_ı (|eıııer the eveııts were differmt aııı] more exciling. l v,enl

sencıl iıı lhe vııioııs resıquraııl.ı.
Wriltcn bl,Muna Nasscr

L'ıınıp.ıriııg ıhe Reulities ı,iıh ıhe l|-rpecııııions:
In Jiıcı, I ıliscoı,erııl ihat u,hııl I reaıl is conıpletelv differaıı foım whaı l .saw, so nıost places l wenl in ıhe iiestival were ,ıol üs
adı,eni.sızl, lbı, erample: many stores iıı ılıe ceııer were selliııg prıxlııcts at i4flalecl pices again,ıt leı,els required urıder the l.eını§

oJ'lheir pıırlicipaıiıın in ıhe shopping liesıiı,ul.
Sıınıe sıııres wer< closed ıİuriııg tlıe opeııing hour.s. l hoped thaı l cıiulıl see nıanv arıisls and 1ninlers in ıhe (,'iılı Ceııter,

hul uııjbrfurıütelv, I didn't. I hıııl a goıxl lunch ııt ıı higlı pice oul a ı,ery slow sinice. .\lılylugh sonıeıimes the shops sııil againsl
the winıl, Dubai Shoppiııg.I.'esiivııl is cı»ısidereıl somehııv, tı sııccessful F'esiival. !ıIoreııver, as far as l loıow, l,)ubai Shopping,
l|eslival will he hekl ııg,ııin. (,'onseqııenılv tlıe organizers slıould cııııskler the.fğloı,ing rec,omnıendııtions:
*The prmise of giving a cliscounted pıirc lıüs to he lıonııred bv all parıicipaıing ouıleıs.
*)ryaııiziııg dilfenırkinelı o!:şhııyıs aıııt<livkliııg ıhe:m iıı all the cenıers in onler kı preseııl tlıeir shows 24 hoıırs ılai\ı.
*l'resenıiııg real .living anıl.fislıiııg shou,s antl oIleiııgJi,ec pearls as gifts.
Writteıı bv Aisha .|unıa

DISCUSSION

Mchlika Seval: IJu kadar başarılı bir tırrizırı atağıııa ııe tirdL"n bir eğitiıtı gcreklidir']
Omar Badran : }}u başıırı hikavesinin tcmeliı,ıde eğitıın tabiiki çok öncnli lakat cıı öncmlisi iıısan l'aktorU. Yaptığınıız işi saygı
ile- **verek, kencliııdcır bir şe_v katarak vc ınisatirpcrverlikle biz bu işi başrdık. Kışı süreclc pctrol gibi kısıtlı kayıaklarınıızın
biteceğini düşüınerek buıııın dışındaki bir kaynağı aramaya başlanılnrasının geıckliliğine inandık ve insaıı i'aktörtinü ön planda
ttıttuk.

Pnıf.Dr. Timur Döken: Biriırci_sorum,'liirk turizıninin oluııılu vc oluınsııZ yanları nelcrdir'.'ikiııci sonun ise, İiıgiltere'de tarihi
atraksivonlanıı dışında diğer turizm çckicilikleri ııclcrdir, hangiluri daha çok ön planda tutulınaktadır'J
Dr. Ron French: İngilterc tarihi çckiciliklerinin 1,anısıra doğal giiaelliklcıini biliçli bir biçimdc kullaıımaktadır. Yürüyiiş içııı
ı_Llirli ınekanlar_ 1ıarklar, rekrcasvoıı alanları ,gibi. Arrıca ingilizccnin konuşııl<luğu bir ülke olması açısın«lan ü hcnı kcnıli
o{iııierini ınerak cdcn Amerikahlar ht-,mde dil öğenimi için diğcr iilke vatandaşlan ülkemize gelmektedir. 'l'ürkiyc,nin turizııı
soruırlannı Kıbnsınkilcrc bcuctcbiliriz. Siınuıun kaıııağ şıı: turistleri ]'ürkiyc'ye gclınclırini cezbeden kaynaklan tııristlcr içiıı
mahlbttiğiııizdc sorun orada başlıyor, Yani blırası zenginlikkcn turist gelsin dive en giizel yerlc' e otel yaptığınızda kalııaklan israf
cdi_vorsuıruz. Al,rıca eğitinı koırrısu da arTıca öııeın arz ctıncktedir.
Dr. Badran A. }]adran: l}eniın dilşünceme görc 'I,ürkiye'de yapılınası geieken cıı önemli işlerden birisi, havaalarrlannrn
gcnişlctilmcsi vc suçoranlarınıı1 aıaltılrnasındaki çabaların hızlandırılmasıdır.
Oturum Başkanı: İjlkcıniz.de suç oranları diğcr ülkelerç göre çok çtik az. 'I'alihsiz bir şekilde sa_vın l}adran'ın İstiklal caddesiııde
başına geleı,ı yankesicilik ola_vı dtiıı,vaırıır hcr r,crinde rastlanahilecek bir olaydır. fuicak dilııyanın öııeınli metropollcrintlcn biri olan
İstanbul.'da suc oranları İslatistiklcrc beıliıldığında diğcr mtrtryıollcrc kır,aslİ oIdukça ıız. İkinci sonıı,a gcldiğimizde.
havaliınaıılanııın bilıtitillııcsi verinc buralarda vcrilen hiznıet kalitesiıin artınlnıası daha akıllıca olur.
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OTURUM It (SESSION 2): *The ASSESMENTS of HABITAT in TERMS of TOURISM"

CIIAIRMAN : PROF.DR CEMAL ARKON - İzmir Institutes of High Technııltıgy

The Assesmenfs of Habitat in Term «ıf Tourism The Effect of Stafiing Procedures on The Overall Objectives of Conference
Asşociıte Prof.Dr. Jale AKMEL

Marmara lJniversity, Department Hehd rıf Tourism and llotel Management
Persorrnel and'lraining Deparment of }Iabitat II Cont'ereııce

The first lJnited Nations Conference on l{uman Settlernent Habitat l,was held in Vascouves, Canada in 1976.20 years
later Habitat II took place in İstanbul,from üe 3 rd of June uni.il the 14 th of June 1996. tn Accordiııg to üe registration
statistics.l7-18000 participants visited Habitat Il Conl'erence in June 1996.22 of the participants tion l50 dift-erent countries were
presidınts. 7000 oi the visitors were arraırged to register oiicially in different hotels by üe host organization.

Tlre overall objectives of Habitat II were tir increase global and national awareness. of problems lbciırg human
settlements;to highlight their pote,ntial role iır fostering social progress and economic growth, to enoourage the world's leaders to

make commitments towards making the world's cities,towns and villages,hcalthy,salbjust and sustianable.
As a host couııtrv,Turkey also had other main objectives,such as:

-Proviırg that it has the ability and kııowlerlge to succe<l in srıch an iı,ıternatkınal conlbrence organization.
-Building a possitive iınage olTurkcy or change the already built negative images to posİtives oncs
-Promoting Turkey as a Tourisın Destination which in turn eiTects the tourisın income of the couıılry.
-Emphosizing the human values,hospitaliııation,capability,ability,problem solving,profecionalizm of Turkish people.
The tlousing development Adininistration ol'Turkey was the organization responsible for cordirıating and implemerıting the
preparations |br llabitat II, as well as providiırg the required tbunding.ln this coııtext,Habitat I Project Coordination Unit had beı,n
eslablishe<l in İstanbul, whjch is equippxl with tunds an<l operational capacity lbr a task of these <limensions.tlabitat Il
Organization Committee was established in İstanbul in l995.Chaired b_v (iovernor of İstantıul and having more than forty
meınbcrs,this committee includes heads of all the relevan( branches of ceııtral aırd local governrnerıts iı İstanbul,as well as the
represcntatives of various professional orgaırizations.

()ne of the prot'essional organiııation of tlıe ll«ıusing Devclopment Administration o1' 'I'urkey was viv i{abitat II

Consortium which was responsible ior arrangements suclı as hotcl reservatioırs,travel arraııgeınents,catering setting up a
ceırtralized information system,transportatioıı aııd preparations at all the coııl'erencc prenrises.

All these duties had had beeıı planed and carried out verr_ı,well by prol-essioııal stali'|hese forc viv Habitat I] Consortium had also
a Pcrsonncl and Training Dcpartnıcnt.

Persoıurel and 'l'raining l)cpartment ,a group ol professional people who were cxpeTts in educatioi,ı,traiııing and
tourism.They were a group ol people who believe<l that the stalr had a great iınpact on ıhe positive inrage of 'Iurkey.Thesc

prot'essionals ıook the statling and training proccdures verv seriously.
200t) sbff who were the rcpresentatives ol'the organization ıuıd 1-urkcry lıad worked t<ır tIabitat II orgaırizatioır.'fhe idea

was to'make a gııoı1 İmprcssİon lroın the İ-ırst wclconıing process to the last nrinute serviccs.
Slailing and 'I'raining Prooçtures included recruitiııg,selecting,trainiııg.indrıctiııg,coııtrolliııg and motivatiırg the sklr who would
serve during the contbrı,nce

First of all, I)ersonnel aııd Traiıring Depıırtment tried to infonıı as nıany young peoplc as possible selected the best
candidates tİon,ı (ı0()0 applicants by intervicws and sone exeıninations were traiııed.
'lraining had two main leı'els,tirst level was the nuin topics and took place in class-rrioms second part.ot'the trainiııg was on the
job training and took place in actuall places like airport,hotels,conlbrc,nce ceııtcrs etc.

For s:lectiırg,inductİng aırd nrotivatİııg the stallthe data atıout the applicants rve. e collected tioın the first minute to the last;to bc
used lbr later on.Thcse datas icludeıl:Application tbnns,CV;s,ohscrvation of candirlates at all levels an<l

procedures,personalİty,characteristics,knorı,ledge o1'tbreign language,ability and <lesirc lo work.
During the hducting procedııre all the persoıırcl tlata atxıut can<li«lates wcre used in or«ler to sblect the best position for üe person.

Control iunction was used tbr controlling staiT as well as to control their supervisors.']he aim was to clecrease the
probabilityof making mistakes and protect the rig!ıts of the staff. An oüer important role of tlre persorırıell and Training
[)ı,partmeııt was tlre 'Motivation of the StafT '.Ilabitat II Coııt'erence has organizated iıı a very liınited time.Iıı contrast the
cxpectatioırsoltlris orgaııİııation was verv high.'lhere tbre evtry responsible person wa§ under depression and stress.'lhis could trc
to ınııch. tbr 1'oung stalİand it rıas 1ıossible lbr theııı to be ııervous or tluit the job.l)ersoıuıel and Trainiııg Department trie<l to
ınotivate theın all through the confereııce,especially when they l-ace ccrtain probleıns.
t}rietly,Persoıuıcl and'training l)cpartmurt trıed kı eılucatc the shtriıı an cllicient rı,ay.'I-hc working stalrwerecxpectecl:
-to be clcan aııd tidr,,

-having smiling lhces.

-beiııg helpful to coming guests and to thcir colegues.
Thcv were advicı'd not to be in panic wheır problem srise iııstcad oontacı stıpervisor or trainer.-lhey rvere eclucate<l with the iılea
Üat theV have qtıitc İmportant rolcs and theı, werc 1ıre*-nting'Itırkey. I)ersonnel and-fraining l)cpartmeııt ınotivated üem wiü
love and tnıst.'lhese young proİ'essionalsol'tuture rcsponrled in aı unlbrgettable way by shorı,ing all the world thc etlbrts were
riglı.
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The Assessment of HABITAT in Terms of Tourism

Asst. Prof. Dr. Semahat ÖZOrllİn
İzmir lnstitutes of High Technologpı

ABSTRACT
Among thc ınanv coııcepts that have been discusscd during the llabitat City Sıunmit lbur areas o|concern, each of which

have stroııgly been stressed, ttxık place in the National Rcıport of 'I'ınkey. 'lhese were also related with the tourisnr sector.
'fhese areas of conccrn rvcre ııaınelv:
"Sustainability", is the necessity of devclopıncnt tlpe of settleınent systems which cloes not all'ect ıregatİvely thc provisİon

of luture generations' nceds, "Livability", covers thc necessity of healthy enviroırmcnt which is inevitablc İiır thc physical and

ınental, health of huınan being.- "F]quity" is the ırecessity of eqııal clraıce in the provisiou o[ basic ııceds ol p-ople with no

dillcrence betwc,eı them. "l)articipatioıı" in the decisioıı and inıplemc,ntatioır process ol' policies related with above threc

priııciples:'is the key concq)t.
Tourisın sector has to cnsure susıainabilitv ofthe cxisting natural and cultural richncss which arç the nıain reasoırs ol'its

existence, and it has to create livable environmcnt both lbr tlıe tourİsts aırd the cxİstİng ltı,cal rcsİdents. lt nıust also hc seısİtİve

about the recreation nee<ls ol diiTerent groups aı-ıd be in cooperation with dii]'e. cnt soctors and soı;ial groups iıı loical, rcgional,

ııational aırd world scalcs iıı the process ol sustainability oi'nature an«l huınan being.

DIscussloN
Mchlika Seval: tIabitat organizasvonuııda yer alanlar İstanbul'un yoğun turiızm sez.«rnun<la aksanıalar olabileceğini hiç

{uştınmoriiler mi't Çiinkii otellerde, restoranlarda, hatta otobiislerdc _ver bulma koııusunda s«ırunlar yaşandı.

Oturum Başkanı: Böyle bir organizas_Vonun aksamasında rol oynayaıı eıı önc,mli etkcn sektörler arasınüki kcıordiırasyoıııın

zayıllığıdır. Stırdıırulcbilir, eşitlikçi, yaşanabilir ve katılımcı bir dtizende turiz.ın sezoııunü İsranbul'da yaşaıraır soruıılanıı
vaşanmayacağını kimsc taahhüt edemcz. (}rganizasvonurı zorluğu açısından llabitat'ın İstanhul'da turizm sczontında oluşunu aksi

bir tesadtıtb tıağlı oldığunu diışiıni,iyorum.

F
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VlI. ı.JLtrSAL TURizıyı KoNGnEsi

PANEL ı : *TÜRKİYn,on TUnİSrix İsrasyoNLARıN SORUNLAR| VE KUşADASI,

OTURUM BAŞKANI

pRoF.DR. öcıı tJsTA _ DoK|Jz Eyı.,üı üıvivunsirrsi

Cgznıİ rÜn«cÖçnR (Kuşadası Ka_vmakamı)
Ilcpinizin ınaluınlari olfuğu tizerc dilıı.vanın gelişnıiş olsuır- gelişmekte olstııı yarattığı artı,dcğerlcr itibııri_vle,btlvtiüi bir

varış içcrisiııc gin,ıriş olan ttırizııı scktöründeıı en büytik pavları alabilmek için ülkelcT in büıük bir ınücadelc içindc oldulılarını
gözlii\,,onız. -l'urizın 

}"inc hcpiniziıı nıaluınlan olduğıı tizerc soslıo-kiiltiirel bir olay, toplumlar, kişiler ve kunıluşlar bu turiz.ın
aktiviteleri nedeni_vle birbirlerini dzüa ivi tanı_vabilmekte, dostluk ve kıırdeşlik ortaını oluşabilıııektc, kısaca dünı,a turizın
harekctleri savcsiııde biraz «laha kilçtilebilnıtktedir. Yiıe ttırizrniıı doğal uaııtısı olarak ı.c iıısanlar ve i.ilkclcrin bunca
mücadcleleri'ı ncdeni olarak turizıniıı .varattığı bir çok artı değerler de var. I]ir çok ülkede kalkınma nrodeli olarak turiz.me ağırlık
venne gıreği dupılınakta, turiznıin kalkııııı,ıada iıici rolündcn yararlaıurıa çalışnıaktadırlar. Son yıllarda ıno<la olduğu üzcrc 2(XX) Ii
yıllarda 6()() ınilvrından lbzla iıısaır turinn harekctlcrine katılacak, 5(X) nıilyar aınerikan dolanndan lızla da bir harcaına
yapacaklardır. Çok uaklara dcğil Avnıpa'da ki tilkelerle ıntıkalesc ettiğiınizdc, btı turizm hareketine geç haşlamış olınakla
birliktc, turizmdeıı aldığıınız paslaüki pa_,.'ın gitlcrck artınakta olduğu gözlenmekte<lir. Ancak ülkenıiz halen bir çok tilkenin va da
tıırizııdcn alınası gcreken pavtn çok gerisinıleclir. Aşğı yukan 7o l lerden biraz «]aha iazla nıriz-ınden al<lığıınız pay için 2(X)0 li
_,-ıllarda ülkemizin turizınde lıedciı aşağı vukan l5 ıııilyon turist, l0 ınilvaır dolar döviz elde edcbilmektir. l99_j lii vıllarda bu oran
4.1 ınilyar.dolardı. Aııcak eldc cdilcn bu rakaınlar kalrt içi rakanılardır. kısaca ttıriznr soslıo-ktiltürel bir olavolduğu kadar
ekononıik yönden dc ağırh kazanaıı bir sektördiir. I)iğer sektörler içerisiııde cn hassas, ade,ta bıçak sırtına \atırılınış hassasivet vc
iizcllikleri de taşırnn bir scktör. Iiı ktlçük oluınsuzluklardan ülkenin tamarnı _va ü brılgcnin tamaıırı olıımsuz _vöııdc
etkilcnınektedir. l}uıııu,ı til-ıik clnıeğini köri'ez savaşı esnasında iilkemiz vaşanrıştır. 'I'ürkivc tabii bir çok ınedenivctlexc beşiklik
ctıniş bir iilkc. Yalnızca kcnılisi hcşiklik ctmcklc kalınaınış, içinde bulunduğu coğral'ya vc bölgesi de ö_vlc. l)iinva niiliıs
harckctleriniıı % (ı(} ı Akdeııiz çaırağı dcdiğiıııiz bölgcdc nıevdana gclmekıcdir. .l}u da sıırınırrız olaıı Akdeniz ilc birlikte ülkuınizi
öncnıli bir turiz.ın iilkesi haline getinnektcdir, Yalnız ülkeıııiz bu turiznı hareketlerinc hiraz goç haşlamış buluu-ı,ıaktadır. l}ugtiıı

Çağüş anlaındaki turiz.m harckctlerinc iilkeıniz l9tt() li vıllardan sonra daha duy-arlı. dtılıa ctkin bir biçimdc eğilmiştir. tsen şiındi
ana başlıklar halinde bazı sorı.urlırrııı altırır çizerek ilhde etnıck istiyonu,ır.

Özcllikle Ulkenıizin arzu cdilen tıırizm gelirleriııi elde eıieınemesindc yatan tcnıel neılenlerdcn biri ctkili bir tanıtıının
yalıılanıaınasıdır.l}iraı. önce xiylediğiın gibi aşğı _vtıkarı hütilıı medeniyetlere beşiklik ctmiş ülkemiziıı hala teıncl sonurların<laıı
birisi taıııtııııdır.

İkinci ana başlık halindc tcspit cdilcıı tcıne,l sonınlardıın birisi <lc altyapı . bir başka clevişle çevrcsel sıınıırlarclır.
Maalesef biz turizıırc l98() li vıllardaır sonra çağdaş aıılaunda eğilme iııılıanı bulabildik dcıniş i**m de aynı oranda çewescl
soruırlara ilgi göstercmedik. l}ir çok plattbnnlarda çcvre bir çok kcz dile gctirilmiş olnıasııra rağnreıı, buııun bir ekononrik yatırınt
gercktinrıesİ ncdcııİvle'turizııı vatınrlarına vaptığıınız oranda bu vatınnrlara ilgi göstereinedik.

l}ir başka ana başlık haliııdcki soruıı eğitilmiş 1rrsonel ihti_vacı sonınudtır. I]tuı<la da gerck l)ili niıı hem de özel
kurtıluşların vaptığı İstatistİklere bakarsanız. sektörtiçı btına btifiik bir açığı oldı"ığunu görtirstiı,tiz.

Kısaca etkili bir tanıtını. altvapı r,a da çeıre sonmlan ve eğitilıniş 1ıersoırel açığı sorunlan btittiıı 'I'i,irkiyc'niı,ı ttiıır
tunstik istasyonlarında karşıınız-a çıkan sorunlardır. |}unlarla ilgili çözünıleri tiııetecck yetkili, _vctki ile donatılınış kanu oı<ıritelcri
var. fuicak nc yazık ki bu otoritelL. iı,ı sonurları çözınedc etkisiz lİatta baz.cı,ı cılız kal<]ıklaniiı görtivoruz. I}u nedeırlc özcllikle
anlavıŞ vc bakış açılan itibarivlc dtlnya standartlarını yakalamış, Ktışadası ölçeğinden yola çıkarak iiaılc etmek istiyoruın^
tilkcınizde bir trıriz.ın carniası oluşınuştur. }Jeıı zaınan zanıan kişisel göriişnıelerde. bu tür organizasyoırlhr«la bu kişiler yalırızca
turiznrde değil Ulkeinizin gelcccği açısından büıiik timitlcr vaal etmektcdir}cr. I)i,iııvanın bir çok ülkesintle hiç uınma«lığınız
Yerlcrden bilc daha ileri bir anlavıŞın iilkeıııizde var olduğunu ıırcnurtıni_vetlc görtıvoruz. Aııcııli bu sorunlarrn çözünıi1ırcle kamu
otorİtelerİnİn .vetersİz kalınasına karşın, bu sözüııü ettİğİm topltıltğun önderliğiııde, girişiınciliğinde bazı ınahalli çabalar da
gözdcn ırak kalınamakta, hepin'ıizin bildiği gibi turizırn vc tanıtma vakıllan kuruhnakta, hiz_ınct birlikleri kıırulnıakta_ buıılarııı
hcPsi kamu otııritclcrinin Ozü itibari_y-lc yapmak zorunda ol<luklan hiznıctlcre katkı sağlavahilmekte, mahalli kaynakları hareketc
geÇinnek ve biraz da onları rnotive etırre amacı,vla harekete geçilmcktedir. (iüzel önıeklerclcıı birisini rle Kuşadasıırda görtıvonız.
(icÇ kaldığı Şekliııde eleştirilebilir ama viı-ıe de oltunludur KtJSATAK proiesi. |}u proje c,zelliklc Kuşatlası, I)aırıtlar, titizelçanılı
ve AYdın iliıniz özcl idaresiırin katılıını ile oluştıırulan hir hizırret birliği. 'teıncl aınacı Ktışııdası'nııı altyapı rcrunlannı, çevre
sorunlarını s«ına erdirehilnrektir. Geçtiğimiz günle. de ü,ı sözleşıncleri yapılınıştır. Sektöri,ın önde gcIen insaııları bu sonurları
Çöm'ıede bir araYa gclı'ı'ıeYe karar vernıişlerdir. Kısmi rcsmi kısnri özel bir takım ,vapılanmalarla bu soruıılann iizeriııe ,gitınelc
baŞlaıırıŞlar<İır. I lePimiz iÇiıı Uınit vaat e<len, geleceğe daha i_vi bakmamıza ırcden olan gtiael bir girişimin başlangıcıdır.

TesPitlcri YaPılan genel sorunlann yanı sıra Kuşaclasına özgü bir takım özel soruırlar da vardır. Sağlık sonuıunu heniiz
halledebilıniŞ değiliz. İhalesi yapılmıştır. Gelen turistc itirnat verebilecek mo<iern bir sağlık teşkilat,n r, *u}ı"."l yoktur. yazrn
YaŞanan otoPaık, sinYalizasYon, iÇme suyu, gelen turiste güven vcrebilecek bir elikct uygulamasını oluştunnak, tııristin
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aldatılmasının önlenmesi, bu gibi sorunlar diğer turistik istasvonlarda da yaşanınakta buııları bili,ıoruz. Zaman ,ıaman sczon

bitinrideıı 34 aı, sonra buytlkclçilikler vasıtasıyla aldığımız vazılardaır brııılan anlıi,oruz. lşte turist bir halı almış, parasını

ödemiş, aııcak kentlisine. bu halı gönderilmenıiş. I}u ve benzcri sorunluırı Kuşadasında vaşıyoruz.

Çewe kirliliğiııe verebileccğimiz örnekIcr arasıırda oı başta görii|ııtü ve g[iri.iltü kirliliği g,elıncktedir. Ne kadar mücadele

cdilirse edilsin bıuıların önünc geçilenreıncktedir. Ancak hrı yctuıli tedbirlcriıı alıırmaınasıırdan değil, turizmin çok çcşitli
ihtiyaçlan karşılamasıııdan kayııaklanan bir özellik arz clliğindcıdir. (ielcn turistiıı bir kısını eğlenını'k, gez-ınek İsterkcıı, diğur bir
kısmi dinlenmek istçınckte,,uvgun bir ortaın aramakta, bu tür srırurılann hcpsine bİrdcn çöztim bulmak oldtıkça zor bir konum arz

eımcktedir.
l}ir diğer u,vgulııma ise mavi balrak ulgularnasıdır. 'I-iirki,ve'de önrcğin diğer ülkelcrlc kıl'asladığınıızda, bİr

l)aııimarka'<la; karşıınıza çok komik rakaınlar çıkınakta, özellikle deniz sulunuı tcınizliği ile ilgili _vaklaşıİ otuza yakın

islasyoııdan numtıııeIcr al ınınaktadır.
Sözlcrinıi burada bitirnıek istiyor, hcpinize teşckktlr cdiyonım.

ERDAL AKTÜRE (Kuşadası Belediye Başkan Vekili)
Sayın başkan, değcrli konuklar ben Kıışadası l}elcdiyesi I}aşkan vekilir,,iın, al,ıı 2aırıaırda turim'ıciyim, KuŞtur Tatil

Kövtiııtirı genel müdiir§iim. I]urada haııgi şapkamı takarak konuşacağımı şaştrrvoruın.
Koıuşnrıuıı 'Yercl yönetiınlerin turizıne etki]en ve Kuşdası" hakliıııdadır. İlk konuşmanı isc plan ladilatlarınıı

belediyelere verilmesi hakkındadır. Ilatırlarsanız bundan önceki yönetimler srrasında bcledİ_v-elere imar plan _v.'etkİlerinİ vcrdİren,

bcn cle belediye meclis üyesiydim, txiyle demokratik bir ortamda il'ade etnıek istiyonun ki. verilmiş olaır en kötü yetki buydu. }tiz

işlctmc,ciyiz, plan tadilatlanndan anlanrayız, eski Jönctimle birlikte bırnu imzaladık. l]tuada utaıracak bir şeyi itiraf. etınek

istiyonım, t]atıhan'la Asena'yı Onur'la Fanthsia'vı Ahnç'la Derici otcllerini yaıı yana getirdİk, bunlara fl ,er l0 ar kat vermişiz.

Buırlar nasıl oluyor. bili_vorsunuz beledivelırin gelir durui-ı,ılan ıntisait değil, plan vaptınnak istey'en iıısanlar, kişiler beledive,ve

gelip ıntiracaat txlerler, buııların bedellerini yatır<lıktan sonra ç«ık rahatlıkla belediye ıneclisİnden geçi,vor, askıya asıh_vor, bir ay

içerisinde inşata başhyor. Madem ttırizm yapıyorrz, madeın turizmden gelir bekliı'oruz, bu kesinlikle öntine geçilmesİ gereken bir

konudur. Aynı uygulanralıırı şimdi de yapıyoruz çünkü bir başlangıcı var, ancak bu belki devlet tarafiııdan Turizın Bakanlığı

taraiınılan nasıl bir vasıi-lar yönetmeliği varsa sahil heldelcrimize de txiy,le bir .vönetmelik hazırlanıp, gerekirse tıu plan

ta<lilatlannın 'I'uriıan l}akanlığından , l)ayındırlık İskan t}akanlığııdaıı, t}elediyelerden geçmesiı'ıi bcıı bura<lan tavsiş'e ediyonım.

Aksi takdirıie boşuna konuşmuş oluruz, Kuşadasına gelen turist sayısında,bir azalma varsa bunuıı başında çarpık yapılaşma

gelmektedir. Bunlar halledileınezse boşuna burada konuşnrrış olı.ıruz. Ben Kuşadasıııa 1972 ylın<la geldim, o,zamaıılar tesislerimiz

dolarken, bugiiıı promosyon yapmaktan imarrımız gewemektctir.

Şim<li 1ıındışntlaki izlenimlerime değinmek istir,,onım. Yurtdışında bir binanın dlş cephesini boyamak için belediyeden

izin almanız gerekiyor maalesef ülkemizde her iste_ven istediği gibi boyayabiliıor. Yurtdışında bir caddeye gittiğiniz zaman üç kat

ise bi,ıtün evler üç katlıclır. Bodnım bu konuda başanlıdır. Ancak o da son zamanlarda bu yasaği delİp 4-5 kat çıkma İari veıTneye

başlatiı. İyi uygulaması olan ilçelerdcn bir tanesi de Marmaris' tir. Özellikle İçmeler kilgesinde özellikle turist _voğıınluğunun

yaşııdığı bölgeletde cloğal, bunun yanındaki ,vapılaşma ve bakım çok gtlaeldir. t}iz bu ,vapılaşmay, bu gtizelliği Kuşa<lasında

göremiyoruz. Kuşa«lası ileride il olabilecek bir _verdir. Büyük binaların olduğu, §u!,unür akmadığı bir yer. I]elki dc en baŞarılı

olduğumuz konular<ian biri cle Kuşatak projesidir. Bu anlaşma yapılmıştır. Ancıü bu Flazİne ve Dış Ticaret Müsteşarlığından

dönerse bwıdan sonra Kuşadasında kimse denize gireme_vecektir. Yani çok kötii bir marzarıdır bu. Politikacılar olarak bizler,

konuşmamın başında da bclirttiğinı gibi belediyelere çok 1etki vcrilmesiııi sa}uııaıı bir kişiydim. Şimdi tam tersini söylüyorum.

Çünkü tlemokrasiye tam olarak alışamamış bir konumda_viz. Kim gelirse gelsin siyasİ bir kadroyla gelİyor, siyasİ yarrdaşlarını her

zanraıı koruma,va, kollamaya ına}üıum<lur, mecburdur. Çtinkü bir beş sene üha iktidarda kalmak o yeri korumaya mecburdur. Bu

nedenle lste,İiginlz yere gelmeniz mii,rnktirı değildir. l}en burıdan önceki turizm kongrelerinde patronlann eğitilmelerini

belirtmiştim. patronlar uyaırmaya başladılar, eğitilmiş personel almaya başladılar anıa buırun vanında burada beııi dinlePn değerli

öğıetim görevlileri, araştırmacılar , sevgili gençler erı büytik görev sizlere duşmektedİr. Bugtin patronlar uyandıysa devletİn de

üniversitelerin <le, öğretim ktınımlannın <la uyanması gerekir. Tabii çok bül,ük özveri ile ÇalıŞan öğetim §elei var lbkat bazı

konulara güçleri vetmeınektedir. Yıırttiışındaki panelleri, yurtdışındaki mccmua ve dergilcri almıŞ olduklan az ücretten dolaYı

takip edemcınekte, çağın gelişmelerini çok iyi bir şekilde yakalayaııraınaktadırlıır. O bakımün bu okullara gitmiş olan değorli

gençlerimiz tle ıiıaalescf çok iyi cgıtil@@*tıdaLer. Politik uyğulamalarla 1-apılmış olan tiniversiteler ben öz-ellikle turiıım

işletmeciliği veren ıneslek liseleri-vc ytıksekokııllanndaır bahselmek istiyorum. Bugtin ı.ıygulaınalr ve kalramsal eğitim vermeleri

jerekerı bu okullar çeşitli imkansztıklar nedeniyle bundan yoksurı kalmakladırlar. Adnan Menderes [jniversitesi 'furiıım

lşletmeciliği ve Otelcilik yiiksekokdtıhu belcdiye o[arak buraya taşıdık Ancak sektörün eğitilmiŞ personele ihtiYacı var diYonu

arna buna da dört elle sanlmıyoruz. patronlann eğitilmesi gerektiğini söylii_voruz, ama bu toplantıya Patronlardan bir kaÇ değerli

üsta<hmızın dışında katıları kimse yok .Demek ki hepimiz bu toplantılara katılmalıyız. Buraya gelen sektördeıı arkadaŞların kendi

btiırıyel,erindeki üst diizey vetkililcri de getirmesini istiyorum.

Turistik belclelerde yapılmış olaıı en btivtik uygulama ve yanlışlar<ian birisi de görüntü ve ses kirliliğidir. Turizın

Bakarrlığına bir çok şikayet gelmekte bu şikayetler belediye,mize de gelrrıet*edir. Kuşadasında sabah tiçe d<lrde kadar mtizik

çaımaktaoır. ratıİi tl yahancı_lanneııüifik.arzusu cğlencedir. Ancak seçilmiş olan verler yanlış olduğrurdan dolaYı bu konuda Çok

şikayet almaktalız. l}rınıuı öniitıe geçetıilmek için bu yl ilk defa il Koor«linasyon Kurulu'nda ses ve giirülttı kirliliğine karŞı önlem

aldık. Acı bir tedbir olaeaktır ama özelliklc şhir içindeki otellerin yanlann<laki barlann çalışma saatleri yeııideı'ı dİiaenleııecektir.

En geç saat 24 «le buııların kaü 1nması sağlanmalıılır, sağlanacailır. Sabah tura gidecek , ya da güneŞterı Yararlanacak turistin bu
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ıiurumda uyuması mtiüınkih değildir. En büyiik sıkıntı budur. Bu uygulama bu sene'sayın valimizin başkanlığında yapacağımız eıı
öııemli tedbir olacaktır.

Turistik tesislerin, beldelerin kendilerini tarııtabilmek için turizm vakıflan kıırduğıuıu hepimiz biliyoruz. Bruıu ilk <lnce

Antalya yapınlştı. Bwru biraz geç de olsa belediyerıin öncülüğürde K[/TAV Vakli olarak biz de yaptık. Ancak vakta gelir temin
etmede zorlanmaktayız, İki tiç tane turistik tesis yapmış olduğu özel gccelerle vakfa gelir temin ı,tıneye çalışmaktaür. Ancak biz
belediyc olarak belediye btinyesindeki turiznrci .arkadaİların ısrarlan iizerine l0 milyar liralık bir lbn ayırdık. tsu fon çok büytik bir
tbn olarak göztiküyor, ancak çok büyük bir miktar değildir. Cıeçen yıl Berlin'de katıldığımız ITB Funnda yaptığımız bir kokteylin
masratı 2 milyar olmı.ıştur, buna katılrmcılan da sayarsanz bu 3 milyan bulmaktadır. Bu rakamlan 1997 senesine alırsanz 5-6

milyan bulacaktır. Katılacağınz bu fuarlar bu parayı hemerı emecektir. Buradaki amaç, bu tanıtna vakıt'lanrun yurtdışındaki
gaz.etecileri Tilırkiye'ye davet etmeleri gerekir. Tabii ki çağnlacak gazetelerdeki yazar|ar çok önernli, kendilerinin uçak paraları
karşılarıarak, ufak hediyeler verilerek Kuşadası ve sahil kentlerindeki gtlzellikleri yazmasr sağlanmalıdır. Biz bugtine kadar burıu
yapaırradık. Belki acentalann, tur operatörlerinin teınsilcileri ülkemize gelerek, kısa bir zamanda gezdikleri yerleri Ulkelerinde
satmayı amaçlıyorlar Eıma en büytlk amaç Yunanistan'ın yaptığı gibi, rekabet edebilmemiz için yurtdışındaki gazetelerin köş
yazarlannı, gazetecileri çağırıp, belirli yerleri tanıtmamızda çok büytik fayda görmekteyimı

Özellikle Turizrn Bakanlığına çok büyiik görevler dtlşmektedir. Ancak belki Bakanlık bütçesinden tanıtrma çok büyiik
paylar ayrramamakta, ancak bakanlığın turistik yörelerdeki tesisleri srk sıli denetlemesini tavsiye ediyorum. Turian Balıanlığın
tesislerin yenilcnmesinde çok büytik yaptınm gücü var<iır. Özellikle İspanyada çok buytlk turizm atağı olmuş arıcak tbsislerini
yenilcyenıedikleri için turist sayısında aza|ma|ar yaşınaktadırlar. Özellikle bu teşviklerden dolayı yapılmış o]aıı tesislerde
yı,nileme çalışmalanna Turizm Bakanlığının el. atıp her tesisin en iü sene bir kez denetlenmesi gerekmektedir. Ancak bu yerine
tam olarak getirilmernekte ancak şikayet yapıldığmda Bakanlıktan kontrolör arkadaşlar gelip denetim yapmaktadırlar. Bu bir plan
ve progr€ım dahiline alınıp her sene belirli tXilgelere gidilerek eır kısa zamanda yenileme çalışmalannın yaptınlması sağlanmalıdır.

Beır sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.

ALİ ERGÜLfTjŞjİU'iİffiffİ 
İl?*,, Ticaret odası adrna hepinizi sygıyıa seıamııyorum

Berı konuşmama l96_j yılın<lan itibaren katılma stirecine girdiğimiz ama 32 yıl sonra saıiece gümriik birliğine
alınabildiğimiz Avrupa Birliği içiııde Tiirkiye'nin turizrninin ııe olacağına ve bunuıı içinde Kuşadast'nın ne olacağ konusunda
bilgi vermek istiyorum. Gerçi gtiunrtik birliğine girmeınize rağmeıı bu Birlikte ulum yasalanrun hentlz çıkartılamamış olmasından
dolayı sadece ınallann dolaşım hakkının sağlanınasından dolayı turizm heııtız kouuşulmamakta.

, ğvnıpa tek pazara girmekle srnrlar ortadan kalkıyor ve sınırlann kalkmasıyla da yoğurı bir emek dolaşımı sağlanacak,
znten 'l'ürkiyenin girmesindeki gecikme de 65 milyonun içinde % 50 lilere varan 25. yaş altı geırç niltusırnun bu scrbest dolaşım
hakkı içindeki yaratacağı sorunlardır. I}u endişler Türkiyenin bu Avnıpa Birliğiııe girmesine engel teşkil etti ve bu neıienle
sadece mal sahlacak bir pazar olarak değerlendirilerek, o ytizdeır sadece. giiınrük birliği çerçevesine alındı. Tabii sadece mal satılaıı
pazar olarak alındığında tla ülkerıin yoğun bir döviz ihtiyacı doğılu., Son hafiaya gelincevc kadar l 996 ile ilgili ithalat.rakamları da
açıklanamadı. Bunun sebebi ithalattaki patlama, ihracatuı yerinde saymast şu anda iki katıırı geçmiş, üç katına yaklaşınış
durumda. Tabii bu dırrum ekonomisi gelişmcmiş ülkelerde yaşanan bir durum idi, bunu ne ile telalı edeceğiz, ihracaatıınızı
artlrarak kapatacağız ve bana göre turizmle kapatacağız. 7 milyon turist, 5 milyar dolar gelir resnıi rakamlardır. Ancak bu rakamlar
gerçek değerleri yansıtmamaktadır. t]elki 7 milyon turist <loğrudur ama 5 milyar dolar döviz 'I'ürkiyenin turizn girdisi olamaz.

Çiiııkü sadece Lalelide bavul turiaıri için, bir ara kesildi kesilecek deniyordu, l0 ınilyar dolar zıranmz ı.ar <lendi. Denıek ki
Türkiye'de hir dOviz sıkrntısı yoksa, bir sosyal patlama yoksa bıında turizmin önemli bir payı var. Ru pay da azımsanacalt ölçüde
değildir. Bu nedenle turiııme.öııeırr vennemiz özellikle Aırtıpa Birliğine girdiğimiz zaman rakip üllıeleriıı gerisiııde kalmamamız
için turizme btlyük tlnem vğrmemiz ge' ekmektedir. l'abii bu önem ve diğer bzı turistik yerlerdeki konalilama tesislerinin
artınlarak çok kaliteli standartlara ulaşması için cleğil, bu önem ve değer, çok cleğişik şkiller<Ie çok uzun siireli ı_zun soluklu
olmak zorurıdadır. Biraz önce başkan vekillinin de söyledği gibi turistik _verlerin el üstiirıde pamuk içinde korruunasr gerekir.
Ülkemize gelen 7 ınilyon turistiıı % 50 si Avnıpa Birliği ülkelerinde gelmekte<lir. I)aha ilgiııç bir istatistik ise bu rakamın 7o 80

şeklinde olmasıdır. Bu gelen insanların % 80 i de ülkemize tatil turizmi için gelmc,ktedir. Bwıunu dışında Vo 2(l si iş aıııaçh
seyahatleri kapsamaktadır. Demek ki Ulkeıniz halen bir tatil ülkesi durumundadır ve bu tatil ülkesi de asgari şartlan koruyabildiği
ölçüde gözde olur, revaçta olur.

Şimdi giimrilk birliğine girmeınizle birlikte yaşnacak bazı stireçlerle ilgili bilgiler vernıek isti,vorum. Bu koııu turian
aÇısındarı ibzla irdelenmedi. Değerli profesörlerimiz ve öğetim ii_velerimiz bu konuda araştırmalar yaptılar. Onlann yazılann<ian
elde cttiğimiz bilgiler Proİ Dr. Necdet tlacıoğlu, I)ro1. Dr. Sainıe C)ral ve Doç Dr. Orhan İçöz şu aıı«la araınrz<lalar. C)nlann bu
araştrrnralanndan al ıntı lar yapmak gerekirsc.

Gtiınrük birliği ülkeniır taıııtıınıııa her şydeıı tlnce btlyUk bir katkı sağlayacaktır. Çtıınkü 1iırian }}akaıılığının tanltıına
aYırdığı PaY Çok az. O nedenle bu çny Avnıpa birliği ülkcleri arasında oldukça az. Özellikle konut tbnwıun kalclırılması ile ülke
vatandaŞlannın yurtdıŞı seyahatlere katılarak, <lİğer tilkelerden ülkemize yapılan seyahatler ilc tanıtıma katkılar sağlanacağı
dUŞtiırıtiılüYor. Burııuı yanında tanıtrmın sadece Turimı Bakanlığı aracıhğı ile değil özel sektör ve vakıf]ar aracılığı ile yapılması
daha etkili olacağrııı gösteriyor. Tabii Avnıpa birliği ülkelerle rekabet, tırüni,ın stdndartını artıracağı gibi, ayıı zaınanda tiyatların
da düŞmesine neden olabilecektir. IJuna da otelcilerimiz hazır olmak durumurıdadırlar. I}ugiiııc kaıiar uluslararası vatınmcrlar
özellikle turizm konusırnda yöreınize, ilçemize pek t-azla çekileıne<liler. Gümnik birliğiııe ginne stirocimizlc birlikte yabancı
Yatınmcılar hem otelcilik hem de acentacılık işlerinde yerli firmalarla ortaklıklar kurabilğceklerdir. Gi1rnriik ,".giı".inin
kaldınlması ile ithal mallardaki fivatlar dUşecek tesislerin daha ucuza ınal olnrası vc 1cnileırmcsi nıiiıııkün olabilecektir. yinc

,
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yoğun dolaşım nedeııiyle ve KDV orarılanrrrn tek oranda toplaııması nedeniyle burıırn o/o 15 olması di§iirıtilüyor, ulaşım
ucuzlayacak, ulaşımın ucuzlaması daha çok İnsarun seyahat etmesine neden olacak, yine sezonlann uzatrlmasr yönüyle çalışmalar
yapılacak ki bu durum Kuşadası ve Antalya ğibi merkezlerde yaşnmaktadır. Yine üiııya Turiızın Konseyi rapoırrıda Ttirkiye,ye 25
milyon turİstİn gelcceği varsayılıyor. tsıuırın dışuıda turistik yöreleriınize yoğıııı, göçler nedeniyle bu yörclerimiz y-oğuıı sıkıntılar
çekiyorlar. Bu çekilen sıkıntılann asgariye indirilmesine yönelik çahşmalar yapıhyor, bu duruın bizim açımızda şö_v-le önemli.
Keııdi kerıtlerİmİzİ yörelerimizi koruyabilmek yönilııde standartlar getiriyor. Orneğin denizimizi koruyabilmemiz için bize mavi
bayrak Oneriyor. Bu tür fa_vdalar da bulunmaktadır. Yine standartın artacağını kalitenin artacağını söylemiştik, bu da eğitimdcn
geçiyor. Otel personelleri Avnıpa Birliği sayesinde bu ülkeleri dolaşbilecekler, o halde biziın art* kendi tesisleriıniz için eleman
yetiştirmemizin ötesine geçmemiz lazım. Büttirı Avnıpa'da çalışabilecek eleınan yetiştirnıemiz gerekiyor. Görüyoruz ki otelcilik
eğitiıni veren okullardan mezun olanlann aırcak % 25 i scktörde çalışıyor. Vo 75 i başka işlere yöneliyor. O halde biziın bir
değerlendirme yapm.ımlz lazım. Ne yapmamrz lazıın '| standart otel eğitimlerinin yöneticilik dışındaki eğitimlerin yıllara varaır
eğitimleri,olııramah. -1 veya 6 içinde bunurı eğitiıninin taınamlaııması gerekir. kincisi proi'esyonel bir yönetici cğitiminin de pdralı
bir eğitimle, özel olarak verilmesi gerekir. Böylece bu özel c{itimle hiç kimse seçtiği branşın dışına çıkmaz. Öntirı,ıtzdeki yılarda
artık Avnıpa'nın her ,verinde çalışcak , lisan eğitimi olan yeni bir otclci yetiştirmeıniz gerekiyor: Bir diğer öneınli konu da
KOBİ'lerle ilgilidir. Bunlar sanayi işletmeleri, peki bizim sanayiıniz yoksa ne yapacağız ? Runu buttin toplantılarda dile
geliriyoruz. Kuşarlası'ıda sanayi yoktur, onuı yerine otcl vardır, o halıle bizinı KOBİ'nıiz oteldir.l00 trilyon luli bir lbndaıı
otellerin ycııileırmesi, Avnıpadaki standartlara gctirilme§i için bu kaynaklardan' yararlandınlması gcrekir. Çtirıkü Avrupa tJirliği
içiııdeki rııkiplerimiz bunu çok dtişUk lhizlerle elde etmektedirler. I}öylcce haksız rekabetle karşı karşıyayız. ltir diğer haksız
rekabet ise Aviupalıların tatile çıktırke.n tatil kredisi almalan ama'l'ilrkiye'ye gelirken bunu alamamalan çtinku neden, biz Awupa
birliğine değil, gtlmruk birliğine ilıyeyiz. Bir diğcr haksız rekabette vize uygıılaması. Avnıpalılar birbirlerinin iilkelerine
giderlerkdn vize almazlarken, bizim iş adamlarımız konsrıloslıılı kapılarıııda vizelerle uğraşmaktattırlar. Rüttin buıılar bizim Avnıpa
birliğine alınmadan gilmrük birliğiııe alınmamızdandır. Aına bunlar aşılacaktır. Söylediğiın gibi bunlar zamana bağlıdır. }Jir takım
demokratikleşme palıetlerini uygulamamızı istiyorlar. Bu durum avıptır. Çürıkü bizim kendi vatandaşlarımız için yapnradığımızı
Aırupalılar için vapmamızdandır.. Ana herhal<le Amrpa l}irliği'nin eıı büyük ihydası iilkeıniz için bu yöndc olacaktır. Kısaca
tiıristik yörelcrimizi Aırupalılar istediği için değil, kendinıiz için yapmamızdır. Yaşaıran göçler, çewesel etkileşinı, çarpık
yapılaşma vb. bir takım sosyal ve çewescl yaralar açmış , uzıır soluklu furizm polilikalan yerine, siya.silerin kısır politikaları
uygularunıştır. Rugiiırı alt_vapı gibi sorımb içifl dcı,tetin }eialeti tartışlırkeı bugün Kuşdası Kalamaki Milli Parkının satışa

çıkanlmaması gerekir. I]u Kuşdası tıırızmııe vesil€eGk qı,bı]lyiik dartıedir. I)evletiıı turizmc vcreceği en bğtik destek alt
yapılarlna ketil olmaktır. II€f tiirlil rahritıe..rağmen ağaçlann ve çewenin konurması için bunların satşa çıkanlmaması gerekir.
2000 yıldır yanımızdaki Fil'es Keııtisayesinde Kuşadası 30-35 yıldır turizrrı yaJ»yor. fJtınuıı uzatılınası biziın cliıniz<lc o halde hep
birliktc turistik yörelerimize sahip çıkalım diyorum teşckkür ederim.

AI€AN KARTOĞLIJ (KoMPtiD - Bşlr)
I)eğerli konuklar. buraya kadar zahmet cdip de geldiğiniz için tcşkktir edivorum.

. Eıı _vctkili ağızlardan Kuşadası,ıııı sonuılan dinlenıiş buluııu,voruz. I}izim dUştlııcemize görc turistik istasyonlann en
büvii,k sorunu çewe ve bunun getirdiği sıkıntılar. Bcıı bu konudan bahsctmek istiyorum. l)üııkü açıhş konuşmasıııdan stınra sayın
Itabih ALII'OI.IR'un bir konıışması dikkatimi çekti. "I)tin,vamızı turizm için ve turizmc rağmcn koruınak" diye bir ctimlc sarl'ctti.
I}u çok doğru hir ciiırnle divc duşllıtiyorum . Ülkemizdc tiirn dcvlet ıiesteği ile başlatıları inşaatlar, açılan yeıri turizm bölgcleri çok
kısa zamaıda açılan m«lern ve uluslararası stanclartlardalii tesisler. bunıuıla birlikte oluşaiı binlerce altyapı sonınlan vc çarpık
yapılaşma. lşte bizim ve bizim gibi gclişmekte olan ülkelerin sorunlan bu sorunlarııı eıı önemlilcri diye düşünüvorum. Kısaca
anlatıırak gerekirse, çirkin ve plansız yapılaşma, tıuııa bağlı olarak oluşan yol, su, clektrik yetcrsizlikleri, çewe kirliliğine ıredcıı
olan bu tür istasvonlann geti«ldligıiçtrerinıııörernli sorunlandır. Rekabet ve serhest pivasa koşuIlarında her alanda ileriye drlntit
araştlİTnalar yapmayı gerektinnektedir. }ju nedenle 1,erel yönetimlerimize büyük görevlcı düşmektedir. Ancak yerel yönetiınlerimiz
dediğimizde pastadan pay alan bizlerin awı sonımluluk ve görcvleri vardır. IJuırdan kimse kaçama:ı, ve a}nı şkilde destek
olınalı«lu <liyc dtlşılııtlyorum, I)evamlı bürüıne göstereır ülkemizde gelişnrı- kaçınılınaz<lır. Tabii ki iıısaıılar çalıştıkça
kazanacaklar, daha fazla kazandıkça yatırım vapacaklar, en azından uygar koşullarda konut sahibi olmak isteycceklerdir. İşte
Kuşaılasında göfdtiğiimtiz çevre kirliliğine ıredeır olan ctkili bir nıdeıı. İşte bu insarrlara yasal yoldaıı yardımcı olacaklar yerel
yönetimlerdir. I}unlara plaılı programlı uvgulamalar önerilmeli ve di,izenli kontrol cdilmelidir. t}ir kaç yıldır çalışnıalannı
yakındaıı incelecliğimiz A'I'AK projesi bölgeıniz açısıırdan bir can simidi niteliginctedir. Dcnıek olarak hrı çalışınalan
destekliyoruz. I)ileriz en kısa zamanda hayata geçer ve bizde çocuklanmıza bu konuda giizel bir örnek ve iyi bir gclccek birakırız.
Teşekktir cderiın.

YILMAZ MOLA (TÜRSAB B.Y.l(Bşk)
Savın başkan, tleğerli katılın,ıcılar Türsab adııra hepinize hoş geltlinİz dİy-or. sa__vgılanmı sunu!'orum.

I)cğerli katılımcılar, iç ve dış turiznriır gelişnıesi ilc berahcr özclliklc sahil kesiınindc hüvük bir inşaat baskısı olmuştıır.

KuşdasınıIa ü bu ılurum olumsuz etkiler bırakııılştır- En öneınli soruırlardaıı birisi de alt _v.,lt[ıııa mütaalik KtJŞA'tnK proiesidir.
'[eıör turizmi oltuısuz etkileyendir. Arna buırınla başctiliyor. Aına denizi bitirirsck bu terörden <laha öncmli halc gelir. Onun

içiııdir ki Kuşadalılar olarak ttirn ülkeıniz bu A'IAK, KtrŞA'tAK prqesi ile y,atıp kalkınalıdır. Kuşadası nasıl bir istasyonduı'l

Kuşdasının ken«liliğinden gelen sahip olduğu bir potansiyele salıiptir. Çevresel, tarihi- ve daha sonra insan güctiııi,iıı sağladığı

iiriinler bıı potansi_veli oluşturur. Kuşadİsı ve çewesinde turistik ürün yaratılması nispeten daha kolay olup, hanrınade mevcuttur.

Batının tam ortasındaki hoııuıı,ıu ve diinyanın her taratına <lenizden, karadan, havadan ulaşbilınek Kuşdasının ııı öıremli
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konumunu arz eder. Mevcut potaırsiytlden doğru turistik tirünü çıkaran insan gticti bugiiırıkü oluşuınu gerçekleştirnıiştir. Kuşadası
hcr zaman ülkemiz turizıninin bir amiral genıisi olmuştur. Çevresindeki kültür varlıklan hıziııe değerindcdir, }3ugiin Avnıpa ile
entegrasvon içinde olduğumuz şu günlerde bu hazineve sahip çıkınamız kaçınılnrazdır. Çcvre zengiıılikleri Kuşıdasının diğer
islasyonlara göre olan avantajlanndandır. İİlke ekonoınisine sağladığı oluınlu katkılan yadsııramavacak kadar çoktrır. (ieniş açıdaıı
bakıldığında ülkc'mizin içindc buluııduğu koşullar içinde ülkemizi 200() li yıtlara taşıyacak turizmin tilke,mizin lokomotiti olaçak
konumdadır. l lepinize tcşckktir udi1,orum.

DOÇ. DR. ORHAI| İÇÖZ 1Ool<uz EyHl Ünivcrsitesi)
Ilcpinize hoşgel<liniz diyor ve sa,vğılar sunuyorum,I)eğerli katılımcılar burada Kuşadasnıııı sorünlanndan bahsettiler, ben

bunlara bir daha değinıneyoceğiın, ama panelin konusu "'tııristik İstasyonların Sorunlan" oldtığu haldc burada sadcce
Kuşadasınındaıı bahsedildi. Göntil isterdi ki değişik turistik istasyonlardan gelen katılımcrlar ve akadeınisycnlcr de olsun ıc
onlarda bunlardan bahsetmş olsıuı. Çünkü her tür turistik istasy,onun gelişme düzevi ve turistik kapasitesi birbirinden çtık ltırtlı.
Krrşadasınııı özgü bazı problemler bu nedeııle bir başka turistik istasyon için önenıli olmayabiliyor.

Değerli panelistler bir takın,ı istastistikler verdiler. 1995 vılında vaklaşık dunıadaki 530 ınil_von turist savısıırııı 2()l()
yılında 970 milyona ya da l ınilyara çlkacağı varsayılıyor. Ileniın burada asıl ıurgulaınak istediğim şu, dünya ntifilsunuıı yalilaşık
ycdide birinin 2010 yılınd} seyahat edeccği varsaylıvor. l]uradaır bu soııuç çıkıyor. l}unun arılamı da şu biz istesek dc isteme*-k
de bu l milyar kişiden biz payıınızı ınutlaka alacağlz. Iluııdan ıoLniın açıkcası pek kaygıın yok aına öncnrli olan <lış turiznıdc
txllgclerdc dcngenin nasıl kunılacağı y,a da turistik ortamlann varlığını nasll sürdtiıreceği sorusunun vanıtlanma§ı gerekliliğidir.
Şinıdi turistik txilgelerde*i sorunlara bakıldığı zaman ülkenin gcncl sonınlarından al,rılınarlığmı göri,iyorlız. Ozclliklc son 2() vıl«la
tilkcnin gcnelirdc garip bir kuralsızlık egemcn olmava başladı. İnsaırlar birbirleriııe daha savgısız olnıa_va başladılar. insaıra saı3ısı
olnrayan bir toplum yaptsınıtr çcvrcye saygısının olması da pek fazla beklenen,ıez. Ben Kore savaşında saptaıran bir olaydan
bahsetmek istiytırunı. Kore savaşında Çiııliler esir kamplarında esirlerc bir tcst yapıvorlar ve değişik ülkelçrin askerlerinin
rütbelerini değiştriyorlar. Yani biııbaşıvı onbaşı onbaşıyı binbaşı yapıyorlar ı,e serbest bırakıyorlar. Üç gün soıırc hakıyorlar ki
amcrikalı askerler ingiliz askerlerlc birbirleriıre girmişler. A}nı testi türklere yapıyorlar ki 'ftlrkler hepinizin bildiği gibi başanlı
a§kcr sııııfıııa giriyorlar. Türklerde herhıuıgi bir problem çıknıaır,ıış. Yaııi onbaşı biı,ıbaşı olduğunda yinc eski binhaşısıııa ayı
saVgıyı gösterivor. I}ıı savaş 1950 li vıllıırda olan bİr savaştl ve o günler«ien bu günlere gelnıişiz. I)u saygısızlığın çok değişik
nedenleri olabilir, tabi bu koıİuların a\.rıca tartışılınası gerekir. l)olayısıyla bu kural tanıınazlığı topluınun hc-r.alanıııdtı görüyoruz.
(iecekondı-ı şklinde büıyi.ikşehirlerde devlctin arazisine,vapılan evlerin _veriııi Kuşadasında zeytinliğin kesilerek ev ıapılması
haliııi göri,i-voruz. Bıınun bir şkilde öntlııc geçiln,ıesi ınutlaka gerçekleştirilmelidir. Doğal olarak çewe vc çarpık vapılaşına
geliŞmiş turistik txilgelerin en önemli sorunu «ılarak görüliiyor. I}ölgesel dtize,vtle her tııristik planlamanın mutlaka ele alınıp
değerlcndiı,ilmesi gcrekir.

l'uristik txilgelerin ek olarak ıurgulaınak istediğim en önernli sonuıların«lan biri de tanıtım sorunu. İrili ulaklı bu
istasvcınlarü bir çok otel mcvctıt. I)üııva çapında bu işlctıııelerin. bireysıl olarak tıııı[ıııı vapınası clbcıteki çok z.or ama dünya
gencline baktığııııız zaınan zirıcir otellerin güçleri ile başctınek için bağınrsız oteller bir araya gelerck birlikler oluşturuvorlar ve
ePcYde baŞanlı olııyorlar. Yalııız bizde tanıtınırır hcdeli çok iyi saptanamıyor. I}asit bir önıek vermek istiyorum. Güne_v Afrika
Turizm Örgiitü Amerikadaki Kuşsevcrlcrc 1önclik bir dergiye yaklaşık beşyüzbin dolarlık bir reklam vcriyor. özel bir hedetJ
seçıniş kendisine. Yalırızca bu gruba hitap etmck istiyor. |]u krışseverleriır dergisi de Anrcrikada bir kaç milyon satan bir clergi ve
yatlrdığı paranın dört katını alnıışlar Yani örnek olarak vennek istiyorum 2 milvon dolar bu pazardan gelii el«le
etıııişler.I)olayısıvla l}izim böyle belirli pazarlama hcdctlcrimiz vok. Ön,ıcğin düıı,va çapuıda iiıılü bir «lcrgiye National Geographic
derğisiııde "l'iirkiyc ile ilgili bir },azıva rastlayamazstnız. Ben şahscn rastlaveunadım. ovsa ki bu ılcrginin dtinva geneliırde bir çok
okuln^ıcusu var ve Anıpanın.herhaırgi bir yerine poster aslnaktan veya gazete reklaını vermekteıı rtaha etkili. Böylece isabetli
he«lelleı seçmek ve buralarda _voğunlaşınak gerckivor.

[Jiraz önce bir arkadaşımız eğitim sonuıuı,ıdiı.tı bahsetti. Ben tuun yıllar Aydın Ttırizm İşlctıneciliği ve ()tclcilik
Yüksekokulu' nda görev yaptım. l982 vılıı-ıda bu okulun Kuşadasııa taşınrrıası söz k<ınusu idi. I}izlerde sevinnıiştik, biz asistanlar
olarak, ama bakıyonu aradan taın 1-1 vıl geçnıiş. Kararlanıı ne kadar hızlı alındığıııı ve ul,gulandığını buradaır rahatlıkla gönnğniz
mtiıınkiiıı.

Son olarak, turistik txilgelerde özellikle kıyı b<llgeleriırde yat turizıniıre, kruvaziyer turiane çok d:ılıa l'azla öneın
verilnresi gerekir. Bu anlamda belki de çarpık yapılaşma da önlenebilir. Çtlnkü yatı ile birlikte gelcn turist konaklamasını kenılisi
karŞıladığı için, onlara alT ıca konaklaına tesisi yapmanrza gerek yok, sadece onlan <laha fazla konaklatacak ve daha tazla para
harcatacak uvgulamalar getİrebİlİrsİnİz. Aynı şkİlde kruvaziyer turizm de çok fazla para bırakaıı bir turizm ttiriı ıteğil giiıııiibirlik
olduğu iÇin, ama tırnların sayısının arttınlınası henr çeweye daha duyarlı bir ortam sağlayacak heın dc b<ılgenin turizm gelirlerinin
artnrasına neden olacaktır. Ben sözlcriıni burada tamamlıyorum. Ilepinize teşekktir cderim.

iı-Hlx AvGüNEş (Kuşatak)
SaYın baŞkan, değerli konuklar hepinize saygılar suniınm. I}en Kuşatak konusunda genel bir bilgi vermek isti.vorunı. tlu

birliğin kuruluş amaçlan şu şekildcdir.
KuŞadası körfezİnİn kirlilikten kurtanlması , içme suyunun teınin edilmesi ve çöplerin bertaraf edilmesi, Kuşatlası

turizmineolumlukatkılardabulıınacakaltyapıyatınınlandır.

. Bu Yatınmlar KuŞatak Relediyeler Birliğinin ana _vatınmlandır. I]u yatınmlar Turiznı l}akanlığınca organize edilen
ATAK Projesinin KuŞadası txrltııntidtir. Atak projesi Çanakkale'daı Mersin'e kadar 1zanan dört bin kilonıetrelik sahiİşeridinin su,
ÇöP, atık su ana soruıılannı hedeflemetledir. Önceleri atak prqesi yatırımlannın sorwılannı çözmeyi «lüşünen l-uriı,m Bakanlığı,

ı
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Bakanlıkça bu yatırımları çöuneye kaynak bulunamayınca bu sorunları " kirleten öder" prensibi ile çözii,ınlemeyi hedeilemiştir.
Atak projcsi kapsamın<la bulunan sahil şridin<lÖ bulunaıı yerler 25 bölgeye aynlmıştıi. t]unlar<lan |0 tanesi öncelikli yöre ilan
edilmiştir. Kuşadası gibi. Bu öncelikli yörelerden istekli olan bclediyeler ve köyler hiz-met birlikleri adı altında
birleştirilmişlerdir.'Kuşatak da bir hizınet birliğidir, Bu birlikte Kuşadası, Daıutlar ve Giizelçamlı belediyelcr ile Aydın İl Özel
İdaresi bulünmaktadır. Kuruluşu 26.8.1993 tarihinde 4763 sayılı t}akanlar Kıırulu Kararı ile olmuştırr. I0 Eylül 1993 tarih ve

21964 sayılı resmi gazetede yayınlaııarak ytirtirlüğe girmiştir. Birliğin İçişlcri Bakaıılığı tarafından 1993,vılında kabul edileıı ve

25.4.1993 tarihinde ilzerinde dcğişiklik _vapılaı,ı bir tiizüğü mevcuttur.
. l}irliğin Yasal Dayanağı; Bu ttizüğe göre Kuştıık hizmet birliği 1580 sayılı i}elediyeler Kanunu'nuıı l33 ve l48 nci

maddeleri l|e 5442 sa_vılı İl İderesi Kanunu'nurı 56 ncı mad<iesine göre kırrulan ve tiizel kişiliği olan bir kamu kuruluşudur.
Yönetim kunılıuıun l6 kişilik bir mcclisi vardır. Meclisin başkanı Aydııı Valisi'dir. Mecliste dOrr bakanlık temsilcisi

bulıınmaktadır. Yönetim kurulu başkaııı Kuşadası Belediye Başkanıdu. Yiiırütme kurulu yönetim kuruludur. t}irlik çalışmalan 10

Eyliil 1993 «le kurulan Kuştak hizmet birliği 26 Marl 1994 tarihine kadar tabi olduğu yönetmeliklere uı.rnadan ibaliyet göstermiş
ve bunun sonucunda hiç biİ bilgi ve.yasal kaydı yeni yönetime dewetmemiştir.24.6.İ994 de yapılan meclis toplantısı ile göreve
gelen yeni yönetinı kanun, ttlaük ve yönetmclik çalışınalanııa başlamış ve ilk olarali antma tesisi ihalesini uluslararası kredili ihale

şklinde son aşamasına getirmiştir. Bu sa{haya gelene kadar başta Turizrn Bakanlığı olınak iizere Çewe, Ormarı ve İçişleri
Bakaırlıklan ile çok sıkı teınaslar stirdiiı,ıilmüş, DPT nin projenıizi 1995 yılı programına alnıası sağlanmış 1996 yılıııda devam
etmesi temin edilmiştir. llazine Müstcşarlığı ile yurtdışı kredilerinin garanti edilmesi amacıyla işbirliği içinde bulunulmuş, uzu
vadeli düşiık faizli krccliler (soft loan) hazırlıklar tamamlandıktan sonra uluslarara-sı kedili ihale izni taleb cdilmiştir. l 7. l | . l 995

tarihinde 64 sayıIı yazımızla bunu talep etmiş bulunmaktayız. f{azine Müsteşarlığı bu talebimizi 12. 1.1996 tarih ve 1,89l sayrlı
yazısı ile bu talebimize ihale iaıi verrniştir. İhale çalışmalan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nün 44 nctl maddesine göre, ihtisas
konusu olan antma tesisi ihalemize referansları müsait oları altı iırma çağnlmıştır. Fransa'dan OTW, hgiltere'den B Water
Almanya'daır Otto, Hollanda'dan Solves, Avusturya'dan , İsarail'den ve Almaır_va'daır Tahal,tırdo ortakhğı. İhale şartnameleri
türkçe ve ingilizce olarak hazırlaıımış ve 1000 USD karşılığında lirmalara verilmiş, 17.4.1996 tarihine kadar tekliflerin verilmesi
istenmiştir. Dörl lırmanın talcbi ile ihale 1.6.5.1996 tarihindc ve yine dört llrmanın isleği ile 27.6.1996 tarihine ertelınmişlir.
27.6.1996 tarihinde saat l6 da açılan tckliflere göre;

OTW 3l4 milyon l43 bin 504 fransız liaırgı, B Waler 40 milyon 552 bin 558 IJSD, C)tto -10 milyon 749 bin 620 USD, ve

26 ınilyon 44l bin 665 DM,'Itüaburgir 60 milyon 575 bin 308 USD ve 38 milyon 753 bin 633 DM teklif etmişlerdir. Solves ve

diğer iirma ihalemize teklif vermemişlerılir.
İhalemiz 450 bin kişilik bir antma tesisi yaplmı, 32 km kollektör hattı, 6 adet pompa istasyonu ve tleniz deşarjı

hattından oluşınaktadır. Finnalar bu işin yapını ile birlikte tiıransmanın btılunması ve projelerin yapılmasını da iistlenmektedirler.
Özellikle projelerin mukayesesi önem taşrdığından, ihalelerin ıleğerlendirilmesi 1.5 ay kadar siirmüşti.ir. 23.1t. 1996 da toplanan
ihale komisyonumuz mtişavirimizce hazırlanan ön değerlendirme raporunu ele ahnıştır. Komisyonuı değerlendirmesine göre düşfü
teklif veren iki firmada önemli teknik yetersizlikler görülmüş olup, tekırik yeterliliği olan diğer iki lırmada iıyatların yüksek
olduğu görülmtlştilır. Teknik yctersizliği .olup, tiyatlan düşük olan tirmaların ııygun teklitlerin<len yararlanmak amacıyla tüm
iırmalann teknik ve mali tekliflerini yeniden değerlendirmeleri için bir lbrnrül aranmrştır. Komisyonumuzun karbn önerilen
liyatlann yüksek olduğu ve devlet ihale kanununun 43 ırcü macldesine gtlre ihalenin pazarlık usuliine çewilrnesi gerekliliği

şeklinde olmuştur. Firmalzıra 12 Eylül 1996 tarihinde saat 14 e kadar süre verilmiş ve yeni tekliilerini bildirmeleri isteıımiştir. 12

Eylül 1996 tarihinde teknik ve mali teklifler alınmış ve teknik teklil]erin değerleırdirilmesi için bir halta süe istanilmiştir.

Şartnameye uyan fırmalann mali zart'larrnın açılması ve ihalenin pazarlık usulü ile yapılması için 19 Eyliil 1996 tarihinde

toplanılmasına karar verilmiŞir. İhale komisyonu iki ilrmanın şartnamelerinin uygun olmadığıru ve diğer iki iırmanııı ihaleye
katılabileceğini kararlaştırmıştır. İhaleye katılma hakkı kazanan iki tirma ile 19 Eylül 1996 tarihinde pazarlık yapılınış, 52 mil_von

850 bin dolar teklif ederı Tahar3ırgi konsorsiyumuna ihaleırin verilmesirıe karar verilmiştir. İhaleye katılaıı OTW konsorsiyumu 53

milyon dolar teklif verrniştir. ihaleye alınmayan I] Water konsorsiyumu ihaleye faks ile 53 milyon 258 bin 9l2 dolar teklii vermiş
ve yine ihaleye alınmayan Cito konsorsiytımunun teklili de 64 milyon dolar olmuştur. İhale ile ilgili itirazlar oıı gün sonra ortaya

atılmış ve aradan geçen yirmi gün içerisinde bu sorurılar da giderilmiştir. Böylece ihale sözleşme saihasına getirilmiştir. 28 Kasım
l 996 tarihinde Tahayurgi konsorsiyı.urıu ile sözleşme imzalaıınuştır.

Sonuç olarak, birinci ayağı antma tesislari olan Kuşatak birliği hazineden gararıtiyi alabildiği takdirde inşaata

başIayabileceklir. Üç y,l sürecek olan. inşaat stiresi sonucurıda Ktışadası. körlezi kirlenmeklen kurtulnruş olacak, dış turizm

şirketierininçokffiernııerdi*i-mazi--bqaaklyepfuma Kuşafuı körfezi çok 1akmda,kavuşacaktır. Turizm gelirleri iZerinde
olrrmlu etkileri olagk bu )6tınıqın bir an öıce başhayabilrnesi için bıırada lııılunan misatirlerimizin ve Davutlar, Gtiaelçamlı ,

Kuşadası halkının Kuşatak proiesine ve bizlere destek olmasıru önemle istirham ediyorum.'teşkkii,r ediyorum.

SORU VE CEVAPLAR

PROF.DR AHMET ULU: Ben öncelikle dün protokol güeği, sayın valimiz olduğu için sayın kaymakamımız için bir şy
soyleyemedim. tsen s<izlerime önce o şekilde başlamak isti_ıorum . Bu kongrenin mimarlarrrıın % 80 i şu anda karşımızda. Şimdi
her ne ka{ar kerıdilerine özellikle protokol gereği dtlzenleme kurulunda yer veremedik. tsu iş için koordiıratör sayıır

kaymakamımızdır. Bu işi asıl ytiklenen hamisi sayın belediye başkan vekili Erdal Aktiire. Ilemen y,anında Komplid Başkaııı sayın

Alcan Kartoğlu, sağ taratğan gidersek bu işin yilkünü çekerılerden birisi sayın Yılmaz Mola TUrsab Böl.Ytir. Kurulu Başkanı ve

Ticaret odası Başkanı. Şimdi sayın Erdal Akttire tevazü göstererek biraz bahsetti. Bİz, Kuşadalılar alınmasın, Kuşadasını İki.
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kısrna ayırdık, biri az lai _vapıp çok iş yaparak işi götürenler, biri de çok laf edip az iş yaparılar. Şimdi işi sırtlarııp götii,renlerin
başında, herşyderı önce sayın Erdal Aktüre var. Orhan beyde bahsetti 1980 de bizlere Kuşadasına gi«leceksiniz dediklerinde o
zamanlar hayal kuruyorduk. 1996 da artık okulumuz Kuşadasına gelmiştir. Ben sayrn Kaymakamımızla göreve başladım ama ondan
önce sayrn Yılmaz Mola , sayın Ali Ergül, sayın Erdal Aktiiıre başta olmak [\zere yine sayn Alcan Kartoğlu. Şim<li iki yıldır beıı
göreve geldiğimden beri bu işin alt yapısını oluşttuuyorduk. İşte bu ekip şu anda burada, karşımızda. Tabi olmayanlar da var
aramızda Kaymakaın beyi tebrik etmeye gittiğimde kendisine okulu siz gelince Kıışadasıııa getiririz dediğimde kerıdisi niye diye
sonınca bu ekip ile birlikte bu işi başarabiliriz dedim. Birde baktım, sayrn kaymakamamızı geceli giındiizlü ne rektör kahyor ne
gazetecİ kalıyor çalışmaya başlamış bile. Evet öğencilerimizde bilmiş olsunlar ki işte okulumuzu Kuşdasına taşlyan mimarlar
brrrada.Kongre için de aynı şeyler mevcuttur. İşte geceli gtirıdtizlü konuşarak tartrşarak sıfır bütçe ile bu işin altından kalktık. Önce
otel işi, sorıra konaklaması derken bu kongreyi sıfır biiÇe ile nasıl başardın diye soruyorlar. Ben de diyorum ki ben değil bu ytlktl

çekerı bu ekip sayesinde bu kongreyi sıtir bütçe ile tanramladık diy,orum. Ren kendilerine buradan teşkktlr ediyorum. '[abi

sağolsun Talha beyinde yardrmlan var ama çok meşgul olduğu için burada işİ ytiı,üten Yılmaz b"y. Aynı şkilde Turtob İstanbulda ,

ismi var diizenleme kıırulurıda ama burada işi ytırtlten yine Alcarı Kartoğlu.
Erdal bey eğitim ile ilgili bir konudan bahsetti. Şiındi bu durum gclismekte olan ıilkelerde ştiyledir. Önce tek patron tek

işletme, soııra tek patron iki işletmeci sonra da patron kenarda ve işletmeciler profesyonellerler. Bu neıJenle okulun Aydın'da
olamayacağını bizlerdeıı önce düşüneııler olduğu gibi bizde buna kanaat getirdik ama Cezmi Turkgoçer gibi bir kaymamakam
olmadlğı İçİn bu süfeç ıızad1. Beledi_ve Başkan vekilleri vardı, olmadı. Bu bizim şansımızdı. Sizin arzuladığınız, sektöriiııı
beklediği, üç ayn progr€ıın ile hazırlık eğitiıni vererek birinçi ve üçüncü sınıfin sonunda staj konularak sizler bu okulu bııraya
getirmekle kalmadınz, iyı eğitilmiş pcrsoneli de sektöre kazandrrdınız. Kendilerine Tiirk Ttıriani adına bir kez daha teşkktiır
ediyorum ve saygılanmı sunuyonrm.
DEMİR ÜXSal ( UMAY TIJR ) : Sayııı paııelistlere sonı sonnadaır Ence kısa bir sunuş yapmak istiyorum, Çünkü konu öneınli.
Ilaziran 1996 yılında bildiğiniz gibi HABİTAT toplantısı yapıldı. Orada dtirıya genelinde yerleşik sorurılar büttlrı boyutları ile ele
alıııdı. Bu toplanh soııucunda Ttlrkiye ile ilgili olarak ulusal eylem planı ortaya'çıktı. Bu toplantınıır akabinde İstıuıbul'da yapılaıı
toplantıdan esinlenilerek l]odrum'da bir çalışma gerçekleştirilldi. 1996 yılı ekim avı içerisinde toplu konut idaresinin katkılan,
Bodrum Belediyesi ve Akdeniz Akademia Vakijnın önderliğinde kolaylaştıncı ve aylar siiren çalışmalanyla Bodrum ve çewesinin
yerleşim soruıılarıru kent yaşamından kaynaklarıan çevre, ı,ğitim, sağhk, spor, denizcilik, gerıçlik, emeklilik, hawaıı hakları,
hukuk, kent ve kerıtleşme, külttlr ve sanat, yerel siyaset konulannda komisyoıılar oluşturdular. Raporlar hazırlandı ve bu raporlar
Habitat platlormunda tartışıIdı ve bu tartışmalar sonuctuıda l]odrum iş programı ortaya çıkartıldı. lJcn çalışmanın ciddiyetini ve
boyutlannı göstermek açısından suı,ıııyorırm. Yilz sayfalık bir rapor. Bu çalışma kamu 1«inetimleriııin önderliğiııde gerçekleştiril<li.
Ilu çalışmalara sözkonusu odaklann yantsıra dernekler, diğer sivil toplum örgütleri, vakıflar, yerel .vayın organlan, televiz_vonlaı
katıldılar ve bir toplumsal ulaşnıa gerçekleştirildi. Konuııun tiziki boyutlarının gösterilmesi bu komisyonlar ıc sivil toplıım
örgütlerinin çalışmalan ile orta_va çıkartıldı. I}ugün çok değerli yerel yöneticiler burada yerel yönetimlerin sorunlarrnı ozellikle
saYın belediye başkan vekili şehir planlanırı yerel aı,ılamda yapılmasının sorunlannrn kendilerince kabullenişlerini enliıs
aÇıklamalar ile dinledik. Bunlar sadcce Boülrum ya da Kuşadasına ait sorwrlar değil, ülkemizin sorunlan. Kuşadasının da yerel
aıılamda tiabitat kapsamına girecek pek çok sorı.uılan var ve bu sorunların hiç bir şekilde crtelcnınesine imkan yok. tsiİ an <ınce
Türki__ve gcnelinde olduğu gibi İstanbul'da, Buirum'da,olduğu gibi bu tür çalışmalann Kuşa<iasınıia da gtiıtıdem içine alınması

o gerekli. Yerel llabitat çalışmalannın sadece yerel yöıreticiler taraiındaıı değil Kuşdası halkının, bilin çewelerinin, aydııılannın
tek tek katılımı ile çözii,rn bulacağı bir platform teşkil edecektir vc yerel yönetimlerin ü,tıkiinü aza|laaktır. Bu swıuşla birlikte
diYorıuıılıi, Şu anü çok değerli yerel yöneticilerinriz ve sivil toplum örgiitlerinin yöııeticilerine Kuşaclası ttabitat çalışmalanna
nasıl baktıklannı, bu konuda öntlmtizdeki gtiıılerde girişimde bulurıup bulunmayacaklannı öğenmek istiyorum efenılim, teşkkiiır
e<lerim.

CLZMİ TÜRKGÖÇER (Kuydası Kaymakaını) : Sevgili Demir arkaclaşıma teşkktir ediyorum. Bana kalırsa Kuşadasında
Habitat vari toplantılara gerek yok. Şundaıı yok. Bana kalırsa.hemen şimdi yarını beklemeksiziıı Kuşadasında inşaatı durdrrrurum.
YerleŞim alanlannı kapatınm. Ilepiniziıı bildiği gibi Kuşadası artık bir turizm merkezi olınaktan çıkaır, şehirleşen, şehirleşirken cle
soruırlarını bilyiiterek şhirleşen bir ilçe. Aşağı yukarı altmış bin tahmin ctiyorum bugun nüfusrınuz. İstatistiklere bakıyorsunu,
her nülus sayımıııda % 50 artış var. Rekor bir artış bu. Kuşadasının çeırcsin<leki su kaynaklan belli, al<lığı yağış miktan belli,
Şimdi 60 bin değil, tabelada görtlürıen 32 bin 100 kişilik otoparkımız bile yok. t}u insanlan taşıyacak sokağınıız yok, yazın 600-700
bini bulan nül'usa içereceğimiz suyuınuz,vok, su bulamıyorsunuz. I]urada bu önıekleri çoğaltmak ıniimktirı, klasik anlamda yaşanan
Şehir siırunlannın altında ezilen bir Kuşadası var önümi|zde. O nedenle tlabitat ve beızeri çalışmalar kulağa hoş da gelse,
PrensiPte katılsam bile, bunun yerine eliınde olsa, adeta bir esir kaınpı gibi Krışadasının çcıresini bir tel örgtiyle çcvirir,
YaPılaŞmalı yasaklarım. Demokratik bir ortam olarak gtiael aına bazr şeyler için artık kaybedeceğimiz zaman yok. Kuşadasında
gerek halk gerekse yercl yöneticiler bu konuda 1'll,rki_venin iizerinde bir bilinçleıımeye sahip ama ne<leııse bir araya gelip bir helva
YaPanıtYolllz. Sözfui kısası, siziıı sOylediğİnize prensipte evet ama demokatik koşullara aykırı dahi olsa, elimtlcn gelse bugüıı
Yannı da beklemem buradan çık:tıktaıı sonra henıen tel örgii, direk ahınura başlanın, teşekktır e«lcrim.
ERDAL AKTtJRE (Kuşadası l}eledi,vc Başkan Vckili) :Sayın Deınir i]nsal'a teşekkiir e<liyorum. Kendisi de politikıya soyunaıı
bir kiŞi, eğer kcndisi tııuıu pılitik nıalzeıne yapmaz ise biz her plattbrmda bunları tartışnra_ya konuşmaya hrzırız. [Jen konuşnam
sırasrırda Politik oYuıılar soırucuııda bu soİunlanı yeşcrdiğiııi s<iylemiştİn, bugtin bir Susurluk olayınr çö7_ğneyen, Kuşadasında da
bazı sorunlan Çözemez. Ncyi Çözenrez. Çiinkü Kuşadasında halk taratindan seçilıniş bir yerel _vönetim, bir belediye var. }]ura<la
maaleset'belcdiYenin üstünde bir şyler yapılmak isteııiyor. Kent meclisleri kuruluyor. Kent meclisleri başkanının belediyc
baŞkaırının olıııası gcrekir. Ilalk taraİin<lan seçilmişlere saygl duyuyorsak seçilıııişlere,vo 4044 oy almışlara bunu bu şkilde
düŞıınn'ıezsenizbizlıer platlbrma hazırlz. Çiinkü Kuşadası her ti,irlü gİ,izelliklere layk. tjğer bunu yerel yönetimler yapmlyorsa
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Kuşadası halkı olsıırı, sivil toplum örgütleri olsun, Belediyeye göndereceksiniz,bizher ş_ve, her ttlrlü çalışmaya hazır olduğumuıru
belirımek istiyorum, teşckkür ederim.
DİNLEYİCİ: üurum başkanı sayuı hocanıızın sözleriııin başıııda belirttiği gibi, 1990 ylından itibaren başlayarak artık
geleneksel hale gelmiş, taraflardan Adnzm Menıleres Üniversitesi Rektorlerinin, Belctiye Başkanlannın, Yti,ksekokul Müdti,rlerinin

değişmesine rÇmeıı yedincisinin yapılıyor olması gerçekten övgü dolu bir dawanış. I]er iki ayağı da kutlamak gerkiyor. Ancak
Yüksekokul Müdürilrıün bu.vedincisi yapılan kongrenin gerçekleştirilmesinde katkıda bulunanlara çok övgü dolu sözlerle tşekktlr
etmesi berıinr dikkatimi çekti. t}ir iki cünle ile belirtilebilirdi. Flangi amaca yönclik olduğunu kestircınedim. Şimdi benim bir şv
dikkaümi çekiyor. Arka taraftlaki levhada birinçi uluslararası yedici ulusal turizm kongresi deniyor. tlalbtıki l99l yılında turizın

kongresinin ikincisi yapılırken yanılmıyorsam biri iskoç, biri ingiliz ve biri belçikalı olmak iD-tre katılımcılar davet edilmişli.

I}unu sayın Ahmet U]u tıgtırlar. Bu ııedenlc bu yıl biıinci uluslararası'turizın kongresi ibaresinin ikincİ uluslararası turizm

kongresi olması gerektiğini duştırıuyonım. llu kongre yani uluslararası kongrc 1990 yılııda yapılmıştı ve kongre kitapçıklannda bu

belirtilmişti. Bir başka konu da sayın belediye başkan vckili Erdal Aktüre' nin sözlerinin bildiriler haline dönüşceğini umuy'orunı.

ilginç görüşler belirtti. O arada sayın 'licaret Odası başkanı Ali Ergtil'tinı sözleri de bana göre ilginç ve bilimsel. Iğcr Kuşatak

temsilcisinin de okuduğu kitapçık ve üç arkadaşımızın bildirileri kitalryık haline dönilşecckse beır bunlardan ediıımek istiyorum.

Kitap haline dönüşcekse kitabın basrlrnasrnı beklemek gerekiyor. Beıı bunlan belirtmek isti_vorun'ı Tcşekktir ediyorunı.

ERDAL AKTİiRf,,: Keııtlisi eski yönctiın<le belcdiye başkan yardımcısıydı. Sal,rn hocam bize niçin tcşekkür ediyor. Sizlt"T in

vertliği s<izleri biz yerine getirdiğimiz için. Adnan Mendercs Üniversitesinin okulunun satın alınması için l milyar 200 milyar lira
para temin ettim. Okula verdiın. İkincisi, sözleriniz için teşk}iür edi,vorum. t}iz doğrulan söyliiyoruz. Bir daha politikaya

soyunursak doğrularla sı4ilipseçilıııeme_vi i§tiyoruz. Yapılmış olan vanlışlıklan sö_vleınek bQüklükttir. Yaptığımız yanlışlıkları
söyledik. IIerlönetim yaptı. iiışallah bizdcn sorıra seçileırler aynı yanlışlıklan yapmazlar. tIiç olmazsa brırılan rahatlıklıkla burada

konuşuyoruz. Tcşkktir ederim.
PROF. DR. AHll{f,T ULU: 'l'urgut bey zarurederim kongreleri çok iyi takip ediyorsa, bunu çok ivi bilir. Arkadaşlar biz bilim
adaınayız, politikacı değil ve asla geçm sene de kanştırılınak isteneıı ol,du, bu kongrelc gılitika karışıııaınışhr vc

kanştınlmayacaktır. I}unu tıiiyle bilesiniz. Ayıı şeyi biz bakanhk için de söyledik. Bu ncdcnlc kaos _varatmaya gerek yok. Bir tek

arnaçla 7 mill,an bu kişiler karşılık bckleıneden verdiler. Okul içiıı 9 ınilyarı yine bu gnıp karşıladığı içiıı teşekkür ediyoruz. I}u

eğitimc katkıtiır. liğcr tlokuz bin lira karşılayan varsa biz bunr/ onlar için de yaparız. 'tek bİr amacrmız vardır, Kuşadasına bir okul

kazaııdırabilmek, bir kongrc kazandırabi.lmek. İştc birinci uluslararası konppe. I)aha önce yapılan uluslararası değildir. Bu

kongrenin ilk te,klif sahibi benim. Biz bu kongreye hiızmeti geçeırlcr için de savgı duruşunda bulunduk. Sİzlerİn de hizmeti geçerse

sizler için de saygı duruşunda bulunuruz. İkincisi yurtdışından gelmiş olmak rıluslararasr olmak aırlamına gelınez. O zaınan'l'urgut

I}ey dc vardı. Bu sene Kuşadasına bir şev düa getirdik. O da ilk kez Birinci Kuşadası 'furizm Ekipmanlan F'uan. I)aha önce

matba.rclırln yaptığı bir hata "(_Ilusal" verinc "tJluslararası" kelimesi bize cesaret verdİ. Bİzdc matbaacrmızrıı hatasıırı kırmayalını

dedik, o zamanln katılımcılan bizlere artık ulusal boyuttan uluslararası boıuta geldiniz dedİler. l]iz bu cesaretle birinci uluslarası

kongreyi dtıaerılemeyi <ltişün<ltik. I}eıı ilk koııgrede de vardım. Dördti,ı,ıcüde ki 14 kişilik kongıede de vardım. [}ı.ınu s<ıylo'mek

istemem bu kongre bizim. Biz 200 kişitten 14 kişi_ve ve şimtli'de 14 kişiden 800 kişive bu durumu getirdik. Bu sizlerin saycsinde

olclu. Hepinize teşekktir ederim.

MEHLİKA §§VAL: Sayın Ali Ergül kısa bir cüınle söyledi. 20()0 yıldır lıfes var oldıığrı için Kuşadıısı var. Kuşadasında turizın

yapmanın başka ne<lc.nleride var arna bcn bu cümlc üzerinde duracağım. Yerel 1öırctimler olarak öz.eleştiri yapıldı. Sayın

kaynakaınınız dediki ben buradaki çarpık yapılaşmayı durdurabilirim. Ama özgiir toplun veya şu vı'ya bu nedenle olanraz dedi-

Onu da kabul etti ama devleti kimsc eleştirmedi. Etesin önüııe yapılan havalalanma kimse değinmedi, bu devletin aklı Çok mu

küçtık yok mu nasıl buraya txıyle bir şey _vapılır şekliıı<le. Biz özeleştiri yaparkur beyel'endinin de yaptığı gibi, hem yerel

yönetimler hem sivil toplumlar devletimizi çok çok cleştirmcmiz lazım Keşke burada 
-|-Urkiyenin her yerinden gelip bu sorunları

xiyleselerrli. I]en buıu Selçuğun sorunu olarak görmüyorum, buntı turİzmimİzİn sorunu olarak görüyorum, sorun İlerİyi

görememek, koorriinasyonsızluk, burıları çoğaltabilirsiniz, bu sorunlan inşallah bir başka otururı'ıda halledebiliriz. TeŞkkiiır

edırim.
Arş Grv. isıııİı, çAKIR (Adnan Meırderes Üniversitesi): I}en sorumu sayın t}eledilc t}aşkan vekili Erdal Aktüre'ye yöneltmek

isti_vorum. Toplam kalite yönetimin<ie uluslararası başan ödülümtlzle gurur duyuyoruz. Acaba Kuşadası l}elediyesi olarak

sonuılann çözünrüııde toplam kalile yönctinıini uyguluyonnusunuz ya da uygrılama,vı düşti,ııtl1,ormusunuz ? Teşekkiiş ederİm.

ERDAL AK.TÜRD: ismail Çakır arkadaşıma teşekliiir ediyoruın. I]u konu bir soırakİ ottırunrda tartışrlacak anıa bcn kısaca

bclirteyim. I]izim de Kuşadası I}elediyesi olarak çevre labaratuvanmrz var. Ekonomik tedbirlerle bu labaratuvara yenİ eleman

alamıyoruz, burayı güçlen«liremiyoruz ama yetiştiğimiz kadar kontrol edebiliyoruz. Ililiyorsunuz aııristik tesislerin keııdi

yönetmelikleri var. Polis hiç hir,zaman denetlcnrc yapamıyor, ancak bir ihbar olduğunda buntı vapabili_vor. Biz çewe
deııetinıleriınizi eliınizden geldiğince yapı},onız.'leşekktir ederim.

ÖĞRnxcİ: Bu korırelerde neler vapıldığııra clair bir çok bilgimiz var alna sorurılann sadtıce ortaya konulıııası değil, buıılann

çöztımüne döntik neler _vapıl<lığının da bilinmesi gerekir. Ben bu konuda ne tür çözii'nler bulrırıduğunu öğenmek istivoruııı.

TeşkliUr ederim.
pRoF. DR AHMET ULU: Geçen sene de ayılı şey yapıldı. Kongre sonuçları şeklinde bir özet daha doğrusu iki vcya iiç sayl'alık

bildiri tiim t]akanlıklara, Başbakanhğa, Cumhurbaşkanlığına, sivil toplum örgütlerine ve ilgili basının tümüne bunlar

ulaştınlmıştı. }lu sene ayrı yol izlenecektir. Artı kongıerle sövlencn tiiın sözler şu anda- kayıttadır. Biraz önce sa-vın Ertlal

Akttirenin sözleri de aynen kitapta yayrmlanacaktır. 'l'abi sözüıİ sahibi kendisidir.'l'eŞeklıür eılerim,

1EZM1TÜRKGÖçER: t]çı konuya birez açıklık getinnek istiyorum. t}u ve benzeri toplantılarda konusu ile ilgili olmasa dahi

demokıasi, insan haklan gibi kılişleşmiş bir takın,ı sözleriıı sarİ'cdildiğine tanık olursunuz. Çevreırin sıkÇa gi[ı<lemc gelmesiııe
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yerinizde olsam seviııirdiııı. Çıiı*ü çewe artık dtirıyayı tehdit ediyor. Itağdat yönetiminin yaphğı kuyrılardan, ben Adanalıyım,
bizim ordaki portakal bahçeleri ctkilcndi. Kişisel, tokal, ıncvzi sorun olmaktan çıkıııak bu ulrıslararası. tlepinizi tehdit etliyor.
DEmokrasi de önernli bir kaıraın. Dıınokrasi hepimizin bildiği gibi seıçilmişlerin _vönetimin«leki bir platibrm. Ilalkın seçtiği
iırsanlar <likdatör değil, Peki seçilmiş kişilere oy veımeyeıı insanlara ne olacak. IJazı kaıramlar günlük dilde, ansiklopeıiilcrde
kullandığımızın çok ötesinc taşınmıştır. O şkilde algılarsanız btı koırulara zannaedi_vorum sevinirsiniz. Seçilmiş insanlann kendini
seÇen insanlara karşı bazı sorumluluklan var. I]ir kişiyi % 99 u scçse bile o kişi baz normlanı,ı dtşına çıkamaz. Çewede öyle. Ne
olacak dc'nize ben foşılıtik basanm, onu absorbe ederiın derse bu olmaz. Teşkkur ederim.
ALİ ERGÜL: Zaıınerdersem bana ıia bura<la bir sdz hakkı doğdu. O da sayın beledive başkan vekilimizin kerıt meclisinden
bahsctınesi ile olmuştıır. Kent meclisi keıiüerin sorunlannııı tartışıldığı. <loğrulann buluı,ıduğu plattbnnlar ve kent nıeclislerinin
Yerel Yönetimlerin öııderliğiııde toplanması da bir gelenek, bütün siyasi partilerin seçim programlaruıda kent me,clislerinin yeri
vardır ama KuŞadasında bir kent meclisi, bu sonmlann içerisiııdc t<ıplanaınamıştır. Mcslek örgütleriııin to-msilciliklcri olarak
KuŞadasında atrk su ve diğer sortırılan ve Kuşatak'ın tartışıldığı bir kent meclisi ttıpladık, kıyamet koptu anıa giiael bir sonuç
Çıktı. I ler kez eteğindcki taşı dOktU, tler kez soracağı sorulan sordu, cevabını aldı, artık Kuştak'ın öııü açıldı. Kent meclisleriııin,
tabi vcrel yönetimler davet ederse, en ön sıralarda yerimizi alırız ve g<lrüşleriıııizi s<iyleriz aına davet yapamıvorsa da kcıdimiz bir
kcnt meclisi 1aptık diye de suçlarııııaınamız gerekir. l}iz Kuşatağııı öırünü açtık başka konulann da öni,inü açabiliriz. Tartışıp
konrışınadığımız sürece öntirnilzdcki eııgeller kalkar ama konuşmadığımız sürece dediko«tulann önüne geçemeyiz., yok o tesis ıre
kadar verdi, bu tcsis nc katlar verdi, ne kadar rüşvet aldı, o onun dayısınııydı diyc öntiuıü tıkarsa}i Kuşadası cleniziyle bittiği gibi
turizmiYlede bitccck, o zatnan turizme dönük ticaret «İe kalınavacali bizim endişemiz butlur. Yokı;a yerel vönetimin görevini
alalalım kent meclisini toplayalım, Ilabİtat yapalım biz bunlan istemiyorıu, yani yerel olarak yöııeticilerimiz bizi keııt moclisiıı<İe
toPlasınlar her şy orada açık açık konuşulsun, tartışılsın istiyoruz. I}ugün Kuşadau çok bıır,ıik bir ilçe. 'l'rilyonluk meseleleri var.
Aırıa t}elediye meclisi l2 metrekarelik yerde toplanıyor. I}elcdi_ve, mcclis toplantılanınzın daha geniş bir 1,er<le yapılınasıyla daha
Çok katılımcılann tartrşmaslnı sağlar ve hep beraber sonuıların çöziimlenmesi içiıı ortak kararlar alıııır. 'I'cşkkür ederiın.
ERDAL AKTÜRE: Sayın Ali Ergül' e ccva{ı vermek istemiyorum. çünkü kent meclisiııi yapacak olan <ia bellidir, a<lres de
wLllitlir, o bakımdan, belediyenin haricindeki bu tür uygulamaları tasvip etmiyorul. neleCiyel,e gelinip bilgi istenecektir. toplantı
isterıecektir, bu toplaııtı _vapılacaktır. (ierckirse bu toplantılan belediye de yapar. Teşr,kktir ederim.
nİll-EYİCİ: Erdal beye bu soruıu y.öncltmek istiy,orum- İştc deniyorki bu yıl saat 24 den sonra gürültüyıi öıılevcceğiz, turistleri
rahat cttireceğiz gibi, Ben sekiz yıldır Altınkııın'da tatil yapıyorum. (haü desihel <lalgası ilc birliktc saat 24 <len sonra mtizik
bitti, bu yıl turizmdc bitti. Halbuki Awalık , Akçay dinlerune amaçlı, Kuşadası, I]odrum cğlence olarak yurtdışınılaki rehberlerde
tanıtılıyor. Kcndi kendiınizi baltalamış olacağız.
ERDAL IKTÜRE: l}enim konuşınaın yanlış anlaşıltlı santrıtn. Halbuki Kuşadasında birinci ve ikinci şcklinde barlar sokağı var,
KaleiÇiııtlc, sabah 3 6 4 e kudar bunlar çalışabiliv,orlar. Bir <le otellerin yanında çalışan barlar var. Bunlar oteller<le koıraklavan
misafirlcri oldukÇa rahatsız cdiyorlar. Biz bunlann öniirıü keseceğiz. Kalciçin<lcki btırlar sokağı ile ilgili biziın sıkıntın.ıız yok.
Ömeğin KuŞtur'un Yanındaki barlan düşüntintia, beş tanc bar sabah 3 e kadar çalışıyorlar, yanında pigale var, Teııtur,urı oteli var,
buırlardan büYük Şİkayet var. İ]unun yaıııııda Martı İle İmbat'ın arasın<laki yerde barlar var, eğcr biz bunlara terlbir getirmezsek bu
otcllcrc müşteri gelmez denıek istedim, teşkkür ederin.
Oİl\lnYİCİ: tJen aynı zdmanda miLisycnim , öyle anlar oldu ki çoğu zaman biz Kuştur'da da miizik yaptık, otel müşterisi «le
biZi dinledi, siz Şehir iÇindekilerin nıiizik yapınalannı istiyorsıu:ıuz onlara çalışma nıhsatı veriyorsuıııız o zaman şehir dışın<laki
harlara da bu hııkkı vermelisiniz.
CEZMİ TtIRKGÖÇER: Şimdi hu gtiırültü kirliliği ilc ilgili mücadele,mize bizzat ben başlarında giderck bu mücadeleyc katıldım.
Buradaki teınel esPrİ ne yaparsanız yapın serbestsinİz ancak başkalanııı rahatsrz etmeye hakkıırız yok. Ben beliki ıntıziği seviyorum
va da scvmİYonıtn nc hakkı var oradakİ arkatİaşın bİzi rahatsız ctrncye. Kal«lıki Dünva sağlık 1'eşkilatının belirlediği sınırlar var.
İŞte 90 desiınııli geÇmeYecek diye ama biz l20 desimal tiaeriırde }aytıı yapan ycrler yakaladık, 5 ınilyar cx,ıa yazdıİbizzat ben ne
gerek var kazandığını oraya iermeye, kaldıkİ tıu para mahalliııde de kalınıyor, Ankaraya giıİiyor, belki burada kalsa bir şeyler
YaPa:cağr. bir diizınleme yapılabilir. Ktışadasının belli bir özelliği var işte Bo<irum denince eğlence, Marmaris denince dinlenme
akla gelir;-KuŞadası denince ise ııe akla gelecek ticaret akla gelecek. }}u btıyle olmamalı. Üçiinü ıte bir araya gctirı-n, ama dengcli
bir Şekildc bir aıaYa getiren bir yapıya kawşması kaçınılmaz. Burada temel problem çarpık kentleşıne. Eğer zıımanınü bu tür
Yerlcr lokalize edilebilseYdi belli bir yere toplanabilsey.di, o zaınan miizik dinlemek isteyenler oraya gidebilecekti. Buralar 24 saat
da açık olsuır, kimse buralara kanşamızdı.
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PANEL II: *TOPLAM KALiTE yöxrcrİıvıi - ı"

9TURUM BAşKANI : HASAIıı 5ARAç - TURTEL TURİZM GRUBu GENEL MÜDÜRÜ

ToPt AM KALİTE YÖNETiMİ ,

Dr. SERA ÖzslŞın
lJltima l):ırıışınanlık Limited Şirkcti Toplam Kalite lIzmanı

............Gelen turisti ne _Vapıyo1uz, hayaalaıııııda indiktcn sonra tralık canavanna teslim ediyoruz. Oradan da otele gönderiYoruz,

otelde de iyi yer bulabilirse, ora<la <la ya öıı<leki o<la yerine arka oda veriliyor, ya da yanııı saat kırkbeŞ dakika resePsiYonda

bekleti oruz. olma«lı yandaki bir başka otele gönıleriliyor_ t}ir lokaııtada ne olu_vor ',) yemc{< istediğini değil, ne tYt_atıl|irse. o_|"u

yiyor, bu sa<lece yabancı turist için değil, bayram zamanr bizlercle o kalabalıklarda bulduğumuz şeyi l'ıyoryz, ne istediğimizi değil,

İı.oi ti, müşteriye nasıl bakıyorru, bakış açımız çok önemli. o yolunacak kaz mi'l veya ccbindcn karŞılığı verilmeden Para

alııracak kişi ıni? l}akış açımız çok önemli, şinıcli Kuşdasında göriivoruz, bu başka yerlerde de var. bir takım insanlar var, iŞte

ortaya plastik sandalyeler atmışİar. ge,çerken alması için telkin<le bulunuluyor ama ısrarla telkinde bulunulu-vor, ama almadığın

zaınan«la azarlanıyorsrırıız, beğeııdireıııe<lik beyet-eııdiye diye ve tabiiki bir kaç yabancı dil bilıneniz gerekiYor, aksi talidirde

Türkçe de konuşmuyor tıeyeıenoiler. şimdi toplam kalite ycrine toplam eziyet, işte biz bunlan dtıaeltmek zorundaYız, Lütlbn hiÇ

bir şyi dış milraklar<la aramayalım, biz keırclimiz yapmıyoruz, şim<li buradaır çıklnca konuŞuyonu, koıruŞuyoruz, ne

konuştuğumuzu |.mutuyoruz, Ben ken<lime duşeni yaparsam her kez üzerine düşeııi _v'apmış olur. Yoksa devletten bunu

beklc,yemezsin görcv bizlere turiz_rncilere düşü1,or. Amerikalılar şivle <liyorlar "tek patron vardrr o da müŞteridir" O isterse

kapıdaki görevliclen yönetim kıırulu başkanınına kadar herkezi işinden eılebilir, biz bu kadar lükstı kaldıraınayız- İnsanların parasl

burada harcaııacak ve bizim göreviıniz bu insanların da parasıııı burada seve seve brraknrasını sağlamalıYız. 'I'eŞekktir ediYorum,

zfrK^I AVcı
ruR,tEL,[URİZ-M iŞLETMELERİ TOPI-AM KALİTE MüDüRÜ

Teşeklıti,r edi1,orum sayın başkan, Sera Bcy konuşııralannda tSO 90() t kalite hianet ödüliinclen bahsetti. t]en bu Odulden

balısetmeyccektinı ama yen geİmişkeıı bwıa <la değineceğim, biz bunu odul almak için yapmıyoruz on\ı belirtmek istiYorum,

Toplarn Kalite Yönetimine inandığımız için yapıyoruz

şimdi kısaca,l,urtel den başlayarak konuşmama başhyorum- Turteller Türk Petrol Holdinge bağlı 1966 dan beri faaliYet

göstermek ii,_ere şrı anda 2 bölgede 4 tesi.s olarak 3200 yatak kapasiteli 1025 kişinin çalıştığı ticari şirketlerdir, 
'Iurtcl 1992

yılın<lan beri müşterilerinın şu anı<i ve gelecekteki beklentilerini tespit e<ierek bunlan karŞılaınaYı , mutlak müŞteri memnuniYetini

alabilmek aınacıyla kuruluş çapında toplam kalite yöıretiıni çalışmalan yapmaktadır. Bu ÇalıŞmaların tcmel amacı müŞteri istek,

ihtiyaç ve beklcntilerini tam anlamıyla karşılamak, hoş bir çalışma ortamı -varatarak çalıŞanlarıır tatminini artırmak ve Turtel

kalitesini gellştirmektir. Joplaın kalite çahşnraları ülkeıniz<le müşteri bakıınından dışanva bağımlı olmasr, doluluklmın ve

iıyatların terör ve siyasi ve eİonomik şartlardan anında etkilenmesi, -vöresel ve mevsimlik farklı doluluk oranlannda ÇalıŞılması,

sektörde performansın sczonluk çerçevede değerlendirme alışkanlığının olması, ınevsiınlik Ptrsonel ile ÇalıŞma zonurluluğuılrur

bulurunası ve aynca hemen hemen hemen başka bir sektörde miirnktirı olamayan müşteri ile 24 saat birarada olma, müŞteri

,h,;;;;" on pianda olrnası, müşteri beklentilerinin çok farkh olnıasr ve ülkelere göre tarkhlık göstennesi turizın sektörtmde

topİam kalite yönetiminin uyg,rı**u., gerekliliğini ortaya çıkarmakta. Somut uygulamalan bclgelendirmeYi, veri toPlama ve

analiz etmeyi, kalite iyiliştirnıede g<ı,zle görüliir uygulamalan tespit etmeyi güçleştirmcktedir. Toplam kalite Yönetimi 1992 Yılıııda

Turtel grubunda önce tirt ,e J diiaey yöneticİler tarafindaıı müşteri istek ve beklentilerinin tesPitine Yönelik ÇalıŞmalarla

başlatılmı$ır. I}u oluşumlaıclan hareketle işletmeııin kalitede amaç, hedelleri, politikalan, izleyecık yollar uygulanan stireÇleri

t"İl.ı"r,.ç, siiı-eçlerin işletmeniır başhca melzuat htikiimleri çerçevesinde ISO standartlan göz öntıne alınarak ilk kez sistemetik

bir larzday,azılı hale getirilmiştir. Bu koıuda bir danışmandan yararlanılmrştır.

Danışmanın görevi hiç kimseye işini öğretmek değil ilgili prosediiırler ve starıdartlann belirlerımesinde iŞletme

müdtiıriinden en alttaki işinin ltırtişıeri alınarak hazırlanan formatlan olu$unnaktu. Turtel toPlam kalite Yönetimi; kaliteYi

taahhüt etmek, müştenye'soz İermek. çalışaııları yetkilentlirmek, verimlilik, silrekli iYileŞtiıme, müŞterilere katma değer

yaratmaklır. Toplam kalite yonetimi Turtelde önce ü§t ve orta kacleme yöneticilerce benimsenerek, ttım örgüt Çapında uygulama

aşamasln ı getirilmiştir. Toplam kalite yönetiminde liderlik yapılması başta işletme mudti'rleri olmak üz.ere tüm yQneticilerin ve

çalışanlmın asli görevi olarak kabııl edilmiştir. Turtelde yoo"ti. foııksiyonlan olarak kabul edilen Planlama, Yilrtitme . tekııik

birimler arasında koordinasyon, güdeleme ve liderlik, egiİim geliştirme , kalite iyileştirme ve kiŞisel geliŞtirme her Yöneticinin

katılması gereken bir zorunluluktur. Gerçekteıı eger buıa üst yönetim inanınryorsa altıaki ÇalıŞanlann bunu uYgulaması ha,valcilik

olur. Biz bunu yaşaük ve gördük, bizim burada başanmız üst yönetimin buna inanmasıılır. ytıneticinin z.unarunı kullanmasındaki

en önemli şylerden birisi de çalışnlarla ilişkiye geçilerek bunun etkili hale getirilmesidir. Turtclde yöneticiler zaınanlannın %o 60

ını çalışanlanna ayırmaktadır. Bugerçeklen abartılınlş bir rakam değil, yiiksek bir rakamdır,

şiındi Turtel <le iletişim nasıl yapılıyor kısaca ondan bahsedeceğiın. Trırtelde iletiŞİn rııkandan aŞağıYa aŞağıdan

yukanya olan iletişim on iki değişik şekilde yapılmaktadır,
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l.İşletme yöneticileri ile departrnan yöneticilerinin aylık ilctişimleri kalite yöneticisinin katılımr ile workshop toplarıtıları ile,
haltalık işletme yöneticileri toplantılan yapılınaktadır. Bu bazı zamanlarda haftalık değil tlç giirıde bir ya da giimlük
yapılabiliyor. Ttiıın departman şfleri katılabiliyor.
2.Departman yöneticileri ile depırtman çalışanlan arasın<laki ileüşinı ve etkileşim, hatlalık veya gtirıhik periyodlarla yapılan
dcpartmaıı içi toplantılarla sağlanmaktadır.
3.Kalite eğitimi ve iyileştirilmesi toplam kalitc yönetimi yöneticisi ile deçnrtman yöneticileri ve çalışanlan ile periyodik
aralıklarla yapılaıı "kalite için l0 dakika" programlan ile sağlanmakta<tır. Bu da depzırtmarı bazında her kesin açıkça fikrini

_ 
söylelebileceği bir platibrm olmaktadır.
l.'l'uftl yönetimi ile müşteri arasındaki yazılı iletişim ayhk müşteri kalite değerlendirmelerinin sonuçlarrnın açıklarıması ile
yapılmaktadır. t]urada tüm yazışmalarimızı müşterilerimize iletmekteyiz.
2.Turtel grubu ile.çalışanlar arasındaki yazılı iletişim Turtel Kalite Bülteni ile sağlanmaktaıiır. Bu tabelada bir ay kalmaktadır ve
müşterilerimiz bunu okumaktadır.
3.Turtel çalışanlan ile işletme yönetimi arasıntlaki iletişim bizim için'en önemli olan Turtel bireyselleri içinde yapılmakladır.
Turtellerin teker teker kalite konusunda yaptıklannı bir sistem içinde değerleırdirilir ve uygun bultuıaıılar, bir stan<tart.uygulama
haline dOni,işttlırUliir. Bireysel öneri yapmak her Tıırtellinin bir hak ve asli görçvidir. Bir işletmede aksayarı yönler ne

Şelinin ne de işletme yöneticisinin görevidir. Bu çalışanlann önerisi ile Kalite Merkezi taraiindaıı atanan görevli kanalı ile işletme
yöneticisine bildirilir ve eğer kabul edilirse kabul ediliş nedeni, ret edilirse ret nedeni açıklanrr ve her öneri eksiksiz
değerlendirilir. Bu bülten halinde tekar personele duyurulur.
4.Turtel çalışaı-ılan arasındaki iletişim Kalite İyileştirrne Çemberleri arasında yapılmaktadır..t}u Turteldeki aüyla Niye'ler<tir.
Niye çalışmalarında nıüşteri tatminini arttıracak, çalışııların yeteneklerinden azami ölçüde yararlarıacak, maliyetleri dt§iiırecek,
verimliliği artıracak, hayatı kolaylaştıracak, israll ortadan kaldıracak yöntemlerin bizzat iş yapanlarca geliştiıilınesi hedeflenir.
5.ÇalıŞanlarla yöneticiler arasındaki iletişiın her zaman açık kapı politikası aracılığı ile yapılmaktadır. Yani bu açık kapı
Politikası, her çalışaııın bir üstteki yöneticiye her zamarı ulaşabilmesidir. Ttirn Turtellinin kılaııızu Turtel Kalite Kılaıuzu<lur. I]u
her iş girene imza karşılığı verilmektedir. Bunda rum prosedi,iı,lcr, uygulamalar vb. bulunmaktadır. Çalışnlarla Turtel kalite
sistemi ilc ilgili temel bilgiler -I'urtel 

})ersonel El- Kitabıyla birlikte verilmektedir. Yapılan faaliyetlerle ilgili, idari ve nıali
Pertbrmans ile kalite sonuçlannı yönetiın kurultuıa aylık faaliyct raporu ile suıulmaktadrr. Altı ayda bir belli bir sisteme göre
hazırlarıan kuruluş içi kalite tcknik raporları kalite konusundaki ilerlcmeleri içermektedir. Kuruluş değerlendirilmelerinde Tüsiad,
Kalder, Kuruluş, İçi Kalite Değerlendirmeleri kullanılmaktadır. Aynı zaııranda bu yıl Turtel arasında kalite olimpiyatlan
diiaenledik. Değerlerıdirme kiterlerinden bir taneJi de kuruluş içi.kalite değerlendirme modeli itli.

Şiındi bunlanıı dışında Turtelli kimdir? Turtelli Turtel de çalışan, Trırtel ilriln ve hizmetini meyclana getiıeıı her kes
Turtelli'dir. Genel Mtldtlrtlndeıı en alt çalışanına kadar hiç bir ayınm yoktur. Turtelli Turtel kalite modelini oluşturur. 't-urtel kalite
modeli ıse müşleri tatmhi için tüın çalışnlann ve bunlann çabalanndan oluşan birlik.ve heraberliktir. Beıı sen yoli bn vanz
anlaYıŞı hakimdir. Turtel Kalite Sistemi maddi hatalan, insan hatalannı,, kaybedilen ve israf edilen zafilan:^, müşteri şikayetlerini,
kaybedilen mt§tcrileri, istenmeyen dawaııışlan, zarar ve ziyanı, sağlıklı olmayan şartlan sılirlamaya amaçlar. Sitır hata kalitenin
sımdrr. Turtel. kalite politikalan ise önce kalite, müşteri tatminini ilk ve he,r selbrinde doğru yapmak, hatayı anın«la dtızeltmek,
sürekli iyileştirme ve toplumsal sorumluluk bilincidir. Turtel kalite hedei]eri ise yasalara uyum, müşteri beğeııisini kazaıunak,
müŞteri şikayetlerini karşılamak, müşteri haklarını konımak, hizmeti dtlzen içinde yapmak, tcmizlik ve sağlık kurallanna uyınak,
tesisiıl iÇ ve dış görthtiııni,iıırü korunıak; genel güveııliğini sağlamak, yiyecek ve içecek kalitesini si,'ırdürmek, çeweyi korumak,
insanlan e,ğitmek ve vetiştirmektir.

T'urtel toplam kalite yönetimi ve özellikleri ise krsaça, bilgi ve beceriyi işe tatbik etmek, tüın Turtellileri kalite sisteminp
dahil etmek, yeni, duştınce, kavram, teknik yöntem iiretmek, düşünce yapısında köklü değişiklik yapmak, takrm çalışması .vaprnak,iŞ sahip Çıkmak, organizasyon yapısml basitleştirmek, yararlı hale getirmek, Turtel kunıın kültriırtiııü sağlamak, ınüşteri
tatrninini azami krlnıak, dawanış geliştirmek,, işgOrenlerin düşilrıct, ve mesleki gelişmesini sağlamak, iş görme standartlannı yiiede
ytlz uygulamak ve eğiüm ile yetiştirmedir.

l'urtel toplam kalite yOnetiminde müşteri «taklılığı esastır. Müşteri iki kategori«le değerlendirilir. Ilir dış mi§teri, yani
Para ödeYen konuklar, müşteri gön<leren acentalar, mal ve hizmet satan satıcılar, toplum, devlet vc ycrel yönetimler. Diğeri de iç
müŞteriler, diğer hizmet ve birimleri, iş arkadaşlarımız, astımız, üstiimtizdi.ir. Turtelli konuklanna gösterdiği dawanışları çalışma
arkadaŞlanna da gösterir ve aynı hizınet ilkelerini uygular. Yine §ğra bey bahsetti, müşteri Japonya'da ilahi varl*, Avnıpa'da
kral, Türkiye'de velinimet, Turtelde ise en değerli varhktır.

Son olarak Turtelde kalite öiçilrnlerinin nasıl yapıldığındaıı kısaca bahscteceğinı. Turteldc öiçüı,ıler ontiç ölçümleme
Şeklinde YaPılıYor. Birincisi. müşteri kalite değerleııdirme rcnuçları, on iki aya b<ılti,rımuştiiır, ytiksek sezoncla on beş giiıırle bir
YaPılıYor, 50 soruluktur, oıcak, şubat, mart, nisan vc kasım aralık aylannda ayda bir ve diğcı aylaıü ise on beş giinde bir müşteri
ŞikaYetlerini bilgisaYar ortamında kalite merkezinde tek tek anketleri inccliyoruz; in*uı kaynaklan kalite değerlendirme formlan
ise ttiıın Personel tarafındaıı dolduruluyor. l}urada iş göreıı işletnıe ya «la ustleri ite ilgili ttiın di§üncelerini isim belirtınetlen
YazabiliYor, bu değcrlendirmelt-r genel mü«liiıre, yönctim kuruluna kadar gidivor ve sonuçlar ıluyuruluyor. yönetici değerlendirme
anketi, Yöneticileiin hu-psi birbirlcrini değerlendiriyor, hem orta hem de üst kademeyi.ve sonuçlar yine bunlara duyuruluyor.
Dtirdiiırıcü olarak Yöneticilerin birbirlerini değerlendirme anketi, beşinci personel pertbrmans ıleğerlenılirmesi, altı kalite hedetleri
alt aYlık , Yedincisi satın alma hizmetleri ve değerlendirnıe aııketi, sekizincisi acenta kalite «legcrlendirme anketi, dokuzuııcusu
satıcl. Pertbmlans değerlendirme anketİ. onrıncu taşron hİzmetleri kalite dcğerlendirmesi, kiracılann işyeri değerlendirmesi, iç
tekl iller, kiracı faaliyetlerini dcğcrlendirnıe lormu.
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Sonuç olarak 1992 yılındaıı tıeri toplam kalite yöntemi bize ne sağladı? Müşteri odaklı kalite yOnetimini kabul ettik,

müşteri istek, beklentilerini ve ihtiyaçlannı tespit ettik, bunlara bağlı olarak Turtel kalite hedeil amaç, kalite ve politikalannı ve

Turtel kalite söztirıü belirledik, Turtel kalite sistemini ktırduk, çalışanlar arasında dİyalogu ve kalİte mozağİ, hepimiz aynı

derecede önemliyiz, boı yok b:zvaır*,zaıılayışını başlattık. Silıreçleri inceleyerek iş görme usül ve yönteınlerini yazılı prosedtlrler ve

şartnameler haline getirdik. İş tanımlannı yaptlk, 1989 yılında ön btiroda 29 kişİ çalışıyordu. Daha sonra prosedürler ve

şartnameler hazırlan«lıktan sonra 1992 yıhndan sonra, şu ıında çahşaıı sayısı 20 ye düştü. Böylece toplam kalite yöıretimi bize 9

kişilik ek bir güç kazantlırdı. Kalite sorunlannın analiz yöntemlerini tatbike başladık. I}ireysel öneri sistemini başlattık, kalite

çemberlerini kurduk . Bu iş için kalite tetkiklerine başladık. Buııunıın ölçümlerini yaptık. İşletme içi ve dışı, eğitim programlarırıa

önem ve ağırlık verdik. Çahşar*mla mtışteriler arasındaki iletişim ağlarınr geliştirdik, kısacası değştik. Kalite bilincini öğiendik

ve yaptrklarımızdan gurr.auyryu.* rb,gti*tiotlr_ kalite olsun ve hepinİze teşekktiir ediyorum.

rus*trem*Ç (oTI.,RUMI]AŞKANI) Turtel Adakııle olarak dört ya da beş ay önce çahşmalan tiaşlayan kalite

çembcrlerimizin sunuşlarını yapmaları için sözü kendilerine bırakıyoruın.

KALİTE ÇEIVİBERLERİ

HOUSEKEEPER NURAN ALTINEL:
BizJer toplam kalite yönetimi ile 13 Nisan 1996 giinü tanrştık. Bu sistemde yeniyiz ama toplam kalitenin eğitimle

başlayıp eğitimle ılevam ettiğini öğrendiğimizde yönetimciler tarafından planlanan ve uygulanan eğitim programlan sayesİnde

toplaın kalite yönetimini sevdik. Stiırekli iyileştirme felsel'esi btıttln çalışaıılıır taraiindan da benimsendi. f)eparmanrmızdaı24.aclel

öneri verildi ve iki tane kalite çemberimiz var. Şimdi çemberlerimizden birisinin oluştıırduğu elektrik süpiirgesinin toz torbasınln

birden t'azla (3 kere) kullanılması yöntiındeki srmuştımtuu yapıyoTrz. Biz bu konuyu incelerkeır, kalitedeıı ödün vermeden, mevcut

durumıın daha da iyileştirilmesi durumtırıu düşündük. Çtırıkü toz torbasrnın periyodik bir harcaıuı'ıası vardlr. Mevcut elimizdeki

elektik stıptırgesi sayımız 15 adettir. Kalite çemtıerin<len önce toz torbaları üç günde bir dolrıYordu. l50 adet toz torbası Yıllık
ortalaıırada 1800 adet toz tortnsı sarf edilmekledir. Yine aylık ortalamalarda kalite çemberinden sonraki aYlık ortalamalarda ise

bu sarl'45 e düşnıüşttir.

FIRTINALAR ÇEMBERİ LİDERİ nÜstyİx TEzCAl{, KAT ASİSTANI
Tüm çalışanlar gibi çemtıer çalışanlan da konu ile ilgili olarak tasarrui sağla_ıabilmek için çembere katıldılar. Çernberin

amacı; eleprik siptiırgesi toz torbasrnın bir kez kullanılarak yapılan şklinin en az 3 kez kullaırılacak Şkil«le kullanımını

sağlayarak iştme giderlerine katkıda bulanabilmektir. Çemberiır hedelı departman çalışanlarının katılımını sağlaYarak, toz torbası

kullanım giderlerini azaltnıak ve işletme giderlerini azaltınakiır.

NİHAN ARICA ( çember üyesi)
Bir iş gtiııü sahahı her zaman yaptığımız kalite için 10 dakika toplantısında kullantlığımız elektrİk süpiirgesİ toz

torbasıılın bir kez k"ullanıldıktan soııra atılıp ziyan edilciiğini söyle«lik. I]ıırıun tDerine departınan Şeliıııiz bir Çember kurarak

çalışmamzı önerdi. I}öylece İrtınalar adlı çemberimiz kurduk ve hemen çalışmalara başladık. Bunun iÇin kendimiZe 35 İŞgUnü

ayırdık. 10 Ağustos 15 liyliıl arası. iş b<ıİtımu yaptık, bu konuda nele1 yapabileceğiınizi düştindük, beyin İirtınası tekniğini

u_vguladık. Toz torbasından daha fazla yararlanabilmek için bazı sebepleri oluşturduk. t}unlar a) kağıdın kesilebilirliği (etki sıklığı
o/o lo),b) Tel zımba ile zınbalaııabilir olnıası (etki sıklığı Vo 60) c) toz torbasrnın ağız plastiğinin delbrme olınaması (etki sıklığı

% 40) d) stiptirge kullaııma cğtimi (etki sıklığı % 30) e) ıslak yerlerde kullanılmaması (etki sıklı$ % 2O). l}ir sebeP-sonuÇ

diyagramr dtlzorle«lik. Burada 4 t'akttır bulıurmakta. l ) elektrik süpürgesi l-aktöriı 2) sistem l'aktörü 3) kullaıucılar t'aktörii ve 4) toz

torbası laklorü
Elektrik süpiirgcsini etkileyen İektörleri şu başlıklar halinde topladık. Elektrik süptirgenrizin veriınli çalışmaması, motor

ve kapak süngerlerinin haftatla bir yıkanınası, bakımının yapılması, torba tutma kartının sağlam olmasıdır- Sistem faktörü ise Şatın

alma<la zamanında alınmasr , depoya zanranıncla oradaıı da bize zamanırda ulaşnıası, sisteınle ilgili hiÇ bir soruııumuz Yok.

Kullanıcı faktorleri; elettrik süpürgesi ile metal ve büyiiık kaba pisliklerin çekilmemesi,_ toz torbasının takıp Çıkarıldığı ağzının

deforme olmamasr, elektrik süpügesi ile ıslak .verlerin çekilmemesi, toz torbasıiın makinaYa tatıılıP Çıkarılması. Diğer ve en

önemli faktörtlrntiz toz torbası faktörü iseı kağıt malzemesi tehar kullanılabilir, kağıt kat yeri yapılabilir, çaP önemli ölçüde

küçülnrüyor, kat yerinderı makasla kesmeye uygwı.

SEVİM AKBULUT (Çember üyesi) 
İirılik. Bu,ıu fiziksel olarakSebep- sonuç diyagramında belirtileıı tbktörler içinde toz torbasını ana tbkt<lr olarak değerlenı

inceledik. 
,1,oz torbası isveç malı 16 cm enincle 96 cm bownda 4-3 cm çapında. İki tarafı katlı ve YaPıŞünlmıŞ. Satıcl İirma

taratindan bir lıltre ile korunduğunu gördiik. I]u filtrc tozu azami ölçüde tutabilmektedir. ToZ torbasının yani esas torbanın yeniden

kullanılabilmesinde herhangi bir yer olnradığını gtırdtık. Çeınber olaralı setap-sonuç ilişkilerine bakarkeır toz torbasının kesiliP

yapıştınlabildiğini gördtik. I]u bizi'umutlandırılı. Bu görev çember tarafindan bana vcrildi. Toz torbası yazlsı üstte, tortıanın Plastik

ağİı elektrik süptirgesinin çekıne ağzına taın gelecek şkilde yerleştirdik. 'forba tutına kartı takılu. I]lektrik süPtirgesiııin kaPağı

kapatılıp mandallar kilitlenir. Süpiirge kullaıııma hazırdır. Kwu ycrlerin süpti,riılnıesi kavdıyla torbamız üÇ günde bir dolmaktadır.

Dolaıı bir toz torbasııu aldım. 'lorbanın bir ktnannı kestim ve büyük bir çöp poşetine boşalttım. Torbaıın 96 cın olan keııan 2 cm

kesildi}ien sonra 94 cm oltlu. Kesilen 2 cm olan _veri biz yenide katlayarak tel zımba ile zımbaladıİ 'ltırbamz P2 cm Ye indi.

Torbayı süpürgeye yerleştirdik ve çalıştırdık..Süpürgeırin eıniş güctlırd,en ve torbarun toz emişinden hiÇ bir ŞY kaYbetmediğİri

gördüİ( tiİ g* sonra torbanın eski hali ile yaptığımız uygulaına arasında hiç bir tark olmadığını gördtik. ÜÇ giin sorıra dolan toz

torbarnızın ikinei kat yeriııi keserek boşalttık. Torbanııı hafılyıprandığnı görılük ama bu bizim.çalıŞınanıızı clkileıniYor. Torbanın

ikinci kat yerine birinci işleıni yineledik. Torbamız 88 cm ye indi. 4 cm' lik kısalmanın 3 gtınlük süreÇ iÇcrsinde farkını inceledik

.?



hiÇ bir t'ark görülmedi. Toz torbanın zrmbalama mali_yetinin (20 zımba) sıtır maliyeti olduğıuıu g<ırdtiık. Netice olarak dolan toz
torbasının iki kenarını da kescrek ycni<len kııllanılabileceğini teşit ettik. Aııcak toz torbasının claha derin kullanılması için
sebeP-sonuÇ diyagramında özellikle kullanıcılar için daha titizlikle kullanılması için deparlman şefi ve asistanlanmızdan yardım
isıedik. Departman ştimiz süpürgenin ıslak yerlerde kullanılınaması, büytlk pistiklerin taraş ile alrnmasr gibi konular<la
dcPartman içi bir menrorandum yayınladı. tler sabah kalite için l0 dakika toplaııtılannda bunlan yine'tartıştık. I}en gözlemlerime
15 ağustos. l eyliil tarihleri arasrnda başladım. Kullıuunış olduğum süpti|rge sayısı l adet, l5 ağrıstosta süpiirgeıne bir adet tbz
torbası YerleŞtirdim. Değiştirme stirem 9 gUn. I}irinci giinün akşamında toz torbasında herhangi bir zaaiyat görmedim, Raporuma
hiÇ bir zaııiyat olmadığına dair notumu al«lım. Yine ikinci gün akşamı toz torbam<la herhangi bir zaaiyal 1,ııktu. Ve tnuıu da not
aldım. [İÇlincii gilnü akşaını toz torbamın birinci kat yeriıri keserek zımbalaılım ve torbamı süpürgeye yerleştirdim, üçii,ııcü ,
dördiirıcü beş,inci günü akşamı herhangi bir zaaiyat gönne<lim. l-}unlan da not aldım. Altıncı gi.iııü akşamı toz torbamın ikinci
katmı keserek boŞalttım vc torbanın halif vrpranmış olduğunu gördii,rn. Bu bizim çalışmamızı etkileıni_vor ve süpüürgeye ıle zarar
vermiYor. Torbanın ikinci kat ycrine birinci işlcmi yineledim. Gözleın raponııruı haillzarar olduğuna <]air notumu aldım ve vetlinci,
sckizinci gtiırıü akYmı hatif zarann devam ettiğini yazdım, dokuzuncu gi.iııü akşamı çenıbcr i.ıyeleri ile birlikte torbanın bu
Şckildeki hasannr tespit ettikten sonra ikiııci biı uygulama yapmaya karar verdik ve dokuztuıcu giiııü alişmı torbamı çöpe attım. 24
ağustosta SüPtlrgeme}Venİ toz torbasını yerleştİrdİm. Torbavı bir 9 giin <laha kullanclım ve çeınber üyelerine altıncı giin«len sonra
haİiİ hasara uğadığıııı söyledim. Çunber üyelerince lıkir birliği yapılarak torbanın rlördiincü kez kullaııılamayacağına karar
vcrdik. SllPiirgeııin toz torbasrnı 3 kez nasıl kullaırılacağını içererı çç^mberimizce, tıir proseılııır hazırlatlık. Bu prosedtiırtiırntizü
İŞletıne ıniidtirtiıntlze İmza ettİrdik. Şu anda bu proseclürti uygulamaktayız. Mali portreyi arkadaşıınız Muazzez Kaya tak<tİn
edecektir.

. MUAZZEZ KAYA (Çember üyesi)
SüPiirge torbası bir koli içcrisinde on paket pıüet içerisinde de l() adet şklinde satın alınnıaktadır. Bir pakct toz torbası

l ınilYon 300 bin lira bir adet toz torbası l30 biır liradır. Çemberden önce üç giirıde bir toz torbası sarf etmekteytlik. 15 adet
siiPürgemiz vardır. Ayda bir elektrik süpiirgemiz l{J adct toz torbası harcamaktadır. 15 aclet süptirgemiz İ50'adet ayhk toz torbası
sarf etİnektcdir. Aylık toz torbası maliy,eti l9 milyon beş yiiz_biıı liradır. Yıllık ınaliyetinıiz 234 milvon liradır. Kalitc çerntıerinden
sonra İsb : 9 gİ,bıde bİr toz torbası değiştirmekteviz. Siiptlrge saytmlz ayrıı. 45 adet aylık sartiyatımz o|muştur. Aylık maliretimiz 5
nıilYon 85() bin liradır. Yıllık maliyctimiz isc 7() milyon 200 bin lira<lır. Araılaki aylık iark isc 1_3 milvon 65() bin lira. yıllık
nuliYet farkı isÇ l63 milyon 800 bin liradır. Böylcce depa.rtman giderleriıniz<le bu kadarlık bir tasamıf y_apmış bulunmaktayız.

HoUsEKEEPER I\[URA.ı{ ALTINF,L
Kalite Çemherimiz.e benim katılmam çemtır üyelerinc destek vc şevk verrniş, öncrilerin zamanında dikliate alınarak bir

sisten'ı iÇinde değerlendirilmesi bizleri başrıya götürmiişttlr. Toplam kalite yönetimine yeıri katılmamıza reğmen siinekli
iYileŞtirme Çabalan dUŞtirıUlerek öneriler sunuluyor ve çalışanlann toplam katılımı ile bu sistem devam ettirilmektedir. çember
çalışmalanmız diğcr konularda ü sürdürülecektir. I lepinize teşekliiir ederiın.

SORU VE CEVAPLAR

PROF. DR. NÜZHET KAHRAMAN (llacettqıc Ünivcrsitesi): Mal tiretcn işletmelcr toplaın kalite «leğerlendinnelerini
iŞletme iÇi tekniklerle, çeşitli t-ınansal tablolarla, ckoııomik ölçülerle yaptıkları gibi satın alanlann iirmalann da <ienetim ve
koırtrollerle YaPmaktadırlar .Önıcğİn 'Iolaş'ın Renault'un Brisa'da yaptığı, Netaş'a nıal satan iirmalann yaptığı denetiınler gibi.
Hiıımet ilreten iŞletmelcı de turizm işletmeleri ıic çeşitli aı*etlerle bazİ ttegerlendirmeler yapmaktadırlar. Benim sorum, acaba
satıır alrcıların bıl-r'tik txlltimUnü oluşturan tur operatörleri, seyahat aceııtalan bu hizmeti satın aldıklan işletmeler dtızeyiııde
denetimler YaPıYorlar mı'l t}unlan hangi kriterlere dayandırıyorlat'l l}ir tiiğer sorunı da Turizın t}akanlığı, Kaliteder ve
TürkiYe'dcki seYahat acenlalan , otelciler birlikleri otellerin ve acentalann sınıllaı,ıdınlmasında herhangi bir şekilde toplaın kalite
kriterleri uvguluyorlar mı?

ZEKAİ AVCI: Acentalar konusunda Acerıla Kalitc Değrclenılirnıe tbrmlan bulıurmaktadır. Burada 20 ye vakın soru var.
Turteli biz txiylece acentalara değerlenclirtiyoruz. A}.rıca bu lbnnuıı yorumlar kilümüncle <le iste<likleri şekilde biziınle ilgili
görüşlerini belirtiyorlar.

BAşkAN: İkinci sorulu da ben cevaplavayım. 'turizm }}akanlığının belgöıeııdirmc komisvonu vardır. İru kriterler grıre
buırlar gerçekleştirilmektedir. yeri gelmişken xiyleyeyim, biz Turtcl olarak ilk lso 900l hizmet belgcsini ahp, iade ederı
kuruluŞru. Çünkü'l'urizm t}akanlığı siz bu işlerle niye uğraşıyorsunuz biz sıze zaten yıldız verdik dettikleri için biz bu belgeyi iade
cttik.

PROF. DR. HASAII TEKELİ: I}en o<lama girdiğiındc .bu otcldc toplam kalite yönctin,ıi uygulandığına dair mesajımı
aldım. Kendiıni bu dcfa müŞteri yerine dcğil , otel yönetiıni olarz* görmcve başladığım«ia tazı ılırı<ıııtıarın olduğuıu anladın.ı.
Acaba bazı ŞYleri dikkatiınizden kaçır<lık mı? hizmet sckİtlrtiıııde bazı özellikler var mı ? diye düşünmeye başladım. yaıri onrıana
bakarkeıı ağaÇlara tek tek bakırken peyzajı kavbediyor mu_ıuz i? Tıırtel olartık bu kadar tletaylara inerkeır acaba o<iadaki kaloriler
Peteğinin teınizliğinden, duŞ teknesin<leki pastan müşterimiz şikayetçi oluyor mu diye düşiindiiğtıniiz zannan , bunu merak
ediyorum.

BAŞKAN: Ren sorunuzu Şöyle anlıvorum, toplam kalite yönetimini uygulzırken otelin i-ıziki özelliklerini dikkatimizdcn
kıÇırdık mı diYe. Bu doğrudur. Çiimkü oteli dewaldığımızcla hiznıete açıktı ve bıurun iizerine çok t'azla eğileınedik, buıra Mart
aYındlın sonra baŞlal'abileceğiz, _vani kısaca teşit doğrudur, tizcrine cğilmcmiz gercken bir konu.
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Zl,K^l AVCI: (ieli dewaldığunızda diğer oteller<le mtişteri meırııru-İiyeti Vo 95 lıı de ikeıı bizde bu %,50 iai. Ancak

toplaır kalitc yönetimi uygulamalanmızla bunu %o 80 lere kadar çıkarabildik. Unıuyorum ki bu orah ilerle_yen dönemlerde %o 95

lere % l0() lere kadar çıkacaktır, btmu başarabilecek güçteyiz

DoÇ DR.CE'lvlİl nOY,lCI: Acatıa kalite çonberlerini oluşturan üyeleriıı eğitim düzeyleri nasıldır? Çtirıkü toplam

kalite yönetiminin esasını eğitim ve iletişim almakıadır. İletişimin olduğunu gördük Eğitim diizeyleri ne şekildedir'?

ÇEMBER ÜYrlnnİ: Lise, ilkokul, Turem, ticarı1 lisesi mezunlanyız.
NABİ EREN : Bcn Brisa'da çalışanlardan örnek vercyim. Brisa'da çalışanların Vo'7ll i ilko]<,ul mezunu ve bu kiŞiler

çember li<lerlikleri yapmaktadırlar: Eğitim toplam kalitede önernlidir ama gördüğtlııtia gibi bunıuı karşılığıııı alıyoruz. Ben burada

yeterince tanrrunayan bir krıruluşu ifade etmek istiyorum. Aflanna sığınarak söylüyorum. t]u Turteldir. Turtel insana yatınm

yapıyor, çtimkti bu yetişmiş potansiyelle Tii,rkiye'niır herhangi bir yerin<te bir işletmeyi darboğaz.dan dtlzlüğe çıliaracak insanlar

var. Bu nedenle Turtel'in bu _vaptığı işin diğer turizm işletmelerine de örnek olmasrnı diliyorum.

ÖĞnnxcİ: Toplam kaliteyle tanıştıktan sonra özel hayatınızda neler değişti ? Ttirkiye Cuınhwiyetini ele alrnız. Acaba

toplam kalite yönetimiııi ele alırkerı önce ııeıeden başlardııuz, çalışanlardaıı mr, sİstemden mi, müşterİlerden mi?

BAşKAI\: Toplam kalite çalışanlar arasında stresi azaltıyor, bu inandığım bİr kanaat, çiinkii iş hayatında soruıılar İster

istemez olmakta olacak ta, toplam kaliteye inanmış kimseler bu sorunlan birlikte çözcbilecı'klerine inandıklarından txıYlece

tizerlerindeki yiik hafiflemektedir. kinci sonınun ceı,abı mümkti,ııse beşikte ohnazsa anaokulunda. 15-20 Yıl sorıra bir Yeri

yakalanz. Bıırıun için mllırnkti,n olduğtuıca beşikterı başlamamız gerekiyor.
pRoF.DR AHMET ULU: Önce bu mekanı bize sağlayan Turtele hazır karşımzda iken, ve Brisa , NetaŞ ' a bu kadar

yoğrırı çalışmalannrn arasrnda toplam kalite yönetimi konusunda bizleri bilgilendirdik]eri içiıı çok teŞkktir ediyorum.
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OTURUM I : ..TOPLAM KALİTE YÖNETiMr

oTURUM BAŞKANı PROF,. DR ALP TiMUR - DoKUz EY[,ÜL Üxİvnnsİrrsi

oTE L işLETMELERİ.ıüDE ToPLAM KA LiTE YöNETİMhüİı wcur,lxMAsINDA
TEMEL BiR REFERANS: MALCOLM BALDRIGE KALİTE Ö»ÜİÜ KRİTERLERİ

Prof.Dr.Saime ORAL
n","*ffffiLtilllff*:-:ıl

A TOPLAM KALİTE YÖİVrrİİVİİ
Malcolm Bı|drige Ödülü Kriterleri ve hu kriterlerin otel işletmelenndeki top|am ka|ite yönetimi ulgulamalarında

kullanılması-iizerinde durmadan ötıce toplam kalite yönetimi kawamı ve bu kawama iliştin tnzı dçıkİamalara yer vermek faydalı
olacaktır.

Kalite kavram ın ın gelişimi aşağıdati biçimde gösterilebilir l ;
Kalite; tükelici ihtiyaçlanrun sürekli tatminidir.
Kalite Kontrolü; İjrtlnı ve hizmet stirecinde kalitenin sağlanması ve stıı,dürülmesi amacıyla kullanılan ti.irn teknikler ve

gerçekleştirilen laaliyetlerdir2.
Toplam kalite ; kaliteye dtlşilk maliyetle ulaşmaklır.
ToPlam kalitc yönetimi; herkesin üstti,ııe düşen sorıurıluluğu yerine getirmesi yoluyla kaliteye ulaşmaktır.
GenİŞ katılıınlı ka|ite yönetimi olarak da ifade edebileceğmiz toplam kalite yönetimi; bir kuruluşta tiretilen mal ve

hizmetleriı1 iŞletme smeçlerinin ve persoııelin stirekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yolu ile en dtıştü toplam maliyet diiael"inde,
önce<len belirlenmiŞ olan müşteri ihti_vaç ve bekleııtilerinin, tüm çalışanlann kendilerinden beklenen yiıkiıırnlülükleri yerine
getirmeleri ile tatmin edilerek işletnıe pertbrmansının iyileştirilmesi stratejisidir3.

'foPlam kalite yönetimi kawamı anlam olarak çok geniş bir sahayı kapsamaktadır. 'Ibplam kalite yönetimi çoğu zamarı,
bir Program, bir insan kaynaklan yönetimi aracı, bir taaliyet sıireci yönetimi, kalite metodolojileri içiıı bir araç kutusu, bir
pazarlama stratejisi olarak algılanmaktadır4.

ToPlam kalite YaklaŞımı, sadece üriiı:ı ve hizmeün değil, bir bUtun olarak yönetimin kalitesini ve veriınliliğini arttırmayı
amaÇlamaktadır. Bu YaklaŞımla tüm işletmelerin verimli ve bilimsel olmalanru sağlamak, müşterinin mevcut ve gelecekteki
beklentilerini belirlemek ve bıınları tam istenen siirede, ekonomik ve istcnen şekliyle karşılamak gibi bir ,,iş,, anlayışı ve yönetim
tarzı beırinrserunektedir. Çiiınkü toplam kalite yaklaşımı, orgaııizasyonü belirli ilkeler doğrultusurıda oanlarıdırmayı gerekli kıldlğı
kadar, iletiŞimin güÇlenmesi, Çalışaıılar ve yöneticileriıı ilişkilerinin yakınlaşması gibi alanlarda da değişikliği gerekli kılmal«adır.'foPlam kalite Yönetimini iŞletme stratejisi olarak benimse,ven bir kuruluş. insana verdiği önemin doğal sonucu olarak, daha
üretken iŞÇilere, daha verimli yöneticilere, sağhklı bir iletişime ve etkeıı bir yönetime de sahip olacaktırs.

Toplun kalite vönetiminin temel görtişleri ayğıda özetlenmiştir;
ı ToPlam kalite Yönetimi geliŞime yönelik sürekli değişimi temel alır. Bu değişim yönetsel, dawanışsal ve teknik alanlarıta

stiırekli cğitimle sağlaııır.
ı Toplam kalite yönetimi sürekli daha iyiye ulaşmaya çalışılan bir süreçtir.
o 'loPlam kalite yönetimi müşteri isteklerini ve gereksinimlerini kuruluşıırı amacı olarak göriir.ı ToPlam kalite Yönetiminde müşteri sadece son ii,ı-iinü satm alan kişi değildir. Müşteriler dış tedarikçilerden başlayıp,

sistem siireÇi içindeki heı işlevsel ve destek grubundaki iç müşteriler ve dış müşterile,r«iir.o ToPlaın kalite Yönetimi geleneksel yönetimlerden larkh bir kalite - verimlilik - maliyet - kar yaklaşımı izler. Kaliteye
öııcelik verilerek, verimlilik arttınlacak ve maliyetlcr düşiiı,tilecektir

ı ToPlam kalite Yönetiıninde gelişme kaynağı, teknoloji olanaklan <lışuıda "kalite için çalışan insan" dır. Kalite için çalışn
insarı yaratmak . önce yöneticiden geçer. Yönetici ön<ler olmalıdır.

. ToPlam kalite 1önetiminde bir çok öğenin aynı ıurda ve titizlikle uygulanması gereği başanııın öi{ıııdeki eıı büytik
engeldir. 'IbPlam kalite yönetimi uygulamalannda yaşaııan başnsızlıkların nedenleri şöyle sıralzuıabilir6;o YtizeYsel bir yaklaşımla, tüm gclişıneleriıı kalite çemberlerin<leıı beklenmesi.o İstatistik yöntemlerin kullaırılmaması veya aşın derecede kullanılması.

ı Sadece sloganlara dayalı bir kalite kampanyasmın yiirütülmesi.
ı Eğitimlerin verilip uygulanıaya bir tiirlü geçilenıonesi.

. . Kalitc kaınpanvasırrın bürokrasi_ve ycııik duşmesi
.. Odül ve teşvik sistemlerinin heıleilerle uJrrnrlu hale getirilemeyişi.

l C,A, witt, A. P. lVtıılıleınann, *The tmplementıtion of T<ıtıl Qualİty Mınagement in Tourism : Some Guidelines,,. Torusın Maııagenıaıt. Vol
l 5, Numbcr : 6. 1994. s. 4|7.

2 Nick Jolıns. "QualitY Management in tüe llospitalitı tndustry", Quality Manageınerıt.In 'Itıe tloşitali§ Industry, Vol. 4, No. 4, l992, s. 3.3 Nuretin PeŞkirc'ioğu, 'ToPlım Kalitr Yönetimi ve Kaülrmcük", Verimlilik Dergisi (l'o1ılam Kalite özel sayr*ıl, ı 995, ,. 3l .

4 BarŞ' WltıJıaver, "The (hanğİng Sk'ale of Total Quatİ§, Mınıgement", Quality Managemoıt J<ıumal, Vol. l2, No. 4, Sunımer _ l995, s . 9.
5 Sumru Tümer- "ToPlam Kalite Yönetİminde Kuıuluş (}rgınizasyon Yapısr', Verimlilik Dergisi ('l'çlam Kalite özel Sayısı), l995, s, 44.
6 İbrahim Kawakoğu. 'lKalite (Jüvencesi ISO 9il)0 ve Toplam Kalite". El Conpany, İstanbuı. l993. s. l08.
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[şletıneye
yukarıda sözü edilen hataların var oltluğu

_.a

toplam kal{te mümkün değildir

IJygtılaııqcak

aııcak bu öğelere bağlı

gcrckgıı öğeler varclır. I}aşarı 
.,i

,"'"',

'i'oplam kalite yönetimininitenrel aşağıdaki biçimde özetleıııek

Kunıluşun kalite

Çalışanların tümtiiıün

Çalışınalarııı ileriye döııiil olarak programlanması ve hedetlere ne ölçtide
'i

ulaşıldığının izleıınresi .

Sürekli eğitinı faalivetlerinin gerçekleştirilmesi.

İstatistiksel metotlar ve proses kontrol çalışmalan yapılması.

Kalite çeınberlerinin oluşttırulması ve yönetim taratından destcteıımesi. i
Prodüktivitenin siirekli olçtımu ve çalıynlann sonuçlara göre yönloıdirilmesi.

Kalite maliyetlerinin izlenmeSi, raporlaırması ve değerlendirilmesi,

Her türlü *uti* ve tesisatın ürvy ve drıruş zamanlarııu sılira indirecek duzeııli bakım programlannın hazırlanrnası ve

uygulanması.
,{,edarikçilerle karşılıklı gtiven ve ortak çıkarlara dayah uzruı vadeli ilişkiler geliŞtirilmcsi.

Kalite denetimlerinin sürekliliğinin sağlanması.

sözkoııusu öğelerin bir bütiıır olarak tutarlı ve planlı bir biçimde uygulaırması

c. MALcoLı,ı naıpRiçt xlı,irn öoüıü
,,Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü,' 1987 yılında Amerika Birleşik Devletleri' ı'ıde iınzalaıran "Malcolm

Baldrige Ulusal Kalite Geliştirme Kanunıı" nrlaıı hareket eclilerek oluşturulmuştur. Ödtiltin amacı Amcrika BirleŞik l)evletleri'

nılc kalite ve toplam kalite.yinetimi konusunıla en başarılı çalışmaları belirlemek ve ödüllendirmektir.

Ö<liılrin verilme,vc başlan<lığı 1988 yılından bu yana ödülti "Globe Metallugircal Inc.", "Motorola lırc.", "Xeros

Company,., ..A,t &T Network Systcms (iroup" gibi uluslararası üıne sahip işletmeler bu ödülç layık g<ırülmüŞtür. BaŞlangıcındzuı

bu yana o<lüle layık görülerı tek otel işletmesi ,'The Ritz - Carlton " tlur. Ritz - Carlton Otellcri, 1992 yılında uYgulamakta olduğtı

'"'''" 
oİT;,Iİİİ',|3X,1}|]#İİıtrÖİlİl1,.,"o, 

ttukıı kategoriııe yapııan bir geneı değerıendirmeden oıuşmaltadır, söz konusu

yedi kategorideıı alıırabilecek toplam puan 1.00() olarak belirlenıniştir Malcolm t}aldrige 0cytlllen iŞletnıelen,bu Ptuın

si.t"min",ıalalı olarak tleğerlendirir ve b_aşıulu _vapanlar içinde en yüksek puanı ttıplayan işletme ödiile laYık görülmektedir,

ca. Malcolm Baldrige Kalite Ödülü Kritcrleri
yetkililer ödül kalite yönetimi sisteıniııin oluştrırulınasrnda aşağıdaki ıııetodolojiyi kullanmalitadır2;

ı kalite süırecinin yönetimi

. . İnsan kalrıaklanırın yönctimi ve (icliştirilmcsi

ı 'I'uketici 'tatmini

Malcolm Baldrige Kalite ödülü için bir işletme başı,urusunu yaptığında u.vguladığı toplam kalite yönctimi sisteminin

değerlenmesi amacıyla 
-Malcolm 

Baldrige Komisy,onu tarafından bir d<ıktimarı hazırlanmıŞtır. t]u doküman ödulün temel

kriterlerini içcnnektcdir.
Malçolın Baldrige Kalite Ödülü l)eğerlendirme Kriterleri aşağıclaki gibi gOsterilebilir3;

lİtrahim Kavrakoğu, Top}mn Kaüte Ydnettmi Kalder Yay. No. 2, Mavi Tarııtım, İstanbul, 1994, s, 19,

2 Midıeal o. Tingey, *Comparing Iso 9fin, Malcolm Baldrige Auıııd ınd §EI CMMM Crit4ıie', Iso 9000 Neırs, Vol. 4. No, 2, Mardı - Aprit

1995, s.22.
3 Rotıert W. Peadı. tPlaning The Joıııney From ISo 9000 To Tü;M", 48ffi Aımual Qualily C-oııgress noceeaing ASğJ, May 24 - 26. las Vegas,

1994. s. 866. 
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ı.0. LIDERLIK 5.0. KALİTE SÜRECİNİN YÖNETİıVıİ
1.1 . Iltkin Yöııeticilik 5.1. Yeni ürün ve hizmetlerin tasanmt ve sunum.
1.2. Kalite İçin Yönetim 5.2. Sürcç yöııetimi : ürün ve hizmet üretimi vc

dağıtuıı süreçleri
l .3. Kaııru soruınluluğu 5.3. Süreç yönetimi : iş ve destek hizmet süreç.
2.o. nİıcİ Şğ. ı*rıı;İz 5.4. Tedarikçi kalitesi
2.1 . Kaliteııin, 1ıerlbnnaırsın vc bilginin kavrarunası
vc yöıretiırıi

5.5. Kalite değerlemesi

2.2. Reka,betçi karşılaştınna ve bencluııarkiııg 6.(l. KALİTE VE FAALİYET SONUÇLARI
2.3 . İşletme dtieeyincle verilerin analizi ve
kullaıı.

6.1 . [Jrün ve hiznret kalite sonuçları

3.0. STRATEJİı( KALİT E PLAI\tLAlvIAsı 6.2. lşletnrenin taaliyet soııuçları
3.1 . Stratejik kalite ve işletıırOperforTnatısı
planlaırınast siireci

6.3. İş ve destek hizmet sonuçları

3.2. Kalitc ve pertbnnans

4:0. KAYNAKLARI VE
yöıvrrirııi

6.4.'I-edarikçi kalite sonuçlan
7.1l. TÜKETİcİ ODAKLI oLrı{A VE
rürrrici TATMixi'

4.1 .Iıısaır ka_ı,nakları plaırlaması ye yöıretiıni 7.|. Tüıketici beklentileri : bugtin ve gelecekte
4.2. [)crsonel Katılımı 7.2. Tiiketici ile ilişkilerin vönetimi
4.3. Personel Iiğitinıi 7 .3. 'I-tiketicive verileır vaadler .,&

4.4. I)ersonel performıilısı ve ödüllendirilmesi 7.4. Ttiketici tatminin belirlennresi
4.5. [)ersonel tatmini 7 .5. Ttiketici tatmin sonuçları

7.6. Tüketici tatminin karşılaştırılınası

Tablo l : IVıALCOLM BALDnİcn ULUSAL KALİrg ÖoÜıÜ KnİTERLERİ

Şekil l : MALcoLüı BALDRİcg KALİTB ÖnÜLÜ KATEGonİı,rnİ

D. TopLAM rııİrp yöıvıriıvri vE MALcoLıı nıı,nRicE uLusAL ruı,irp öoüıü
C)tel iŞlctmcleri kıplaın kalite yönetimi çalışmalarında bir çok yol izleyebilirlcr. t]u çalışma'ların başlatılınası amacı ilc

daha önce uYgulanmış başanlı m«lellcr kullanılabilecıği gibi işletmelcr kendilerine ait yöne bir motlel de ortaya koyabilirler.
, İŞletnıelerin yeni bir model ortaya koyrnaya karaı verdiklerinıle öıılerinde iki ten,ıel ret'erans buIwımaktadır. Bunlaı:.ı ISO 9OO4 l2 Kalitc Güvence Stanttartlan Serisi

ı Malcolm t}aldrige kalite Ödiılii kriterlcridir.
IS() 9(X)4 / 2 Kalite Güvcncesi Standartlan otel işletmelerinde toplam kalite uygulamalanna geçınedc temel bir adım

olarak görülebilir. t}u sİandartliır kurulacak bir toplam kalite yönetimi sisteminin ay"ıntılaruıı ortaya koyar. Iso 9004 / 2 Serisi
iŞletme iÇi iiretim siirecinin analizi, geliştirilmesi ve dök'[imantc edilmesi ile toplam kaliıc yönetiminin mtişteri <xiaklı olma
aınaçrıta hizmet cder.

"tSO 9004 / 2 - Kalitc Yönetimi ve Kalite Sistemi Etemantan / Bölüm 2 : Hizmetler İçin Rehber" adı altındaki bu
standartlar hizınet işletmeleri için toplam kalite yönetimi uygulamalannda yararlanılabilerck etkin bir m<y1el sunmaktadır. }Ju
m«tel in anahtar faktörleri şiyle sıralanabilir;, . 'ftiketici ihti.vaçlannın ve bek]entılerinin tanimlanması

o yönetimin sorumluluklannm bclirlcnnresi
. personel ve malzeme kaynaklannın etkin kullanımı ve geliştirilmesi
. İyi yapılandınlmış bii kalite sisteıninin oluşturulması, sistemiıı dökiirnanlasyonu ve gelişıirilınesi.
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İşletmelerin toplam kalite yönetimi uygulamalan amacıyla kullaııabilecekleri bir başka referans ise; Malcolm Baldrige

Kalite Ödtıltı Kriterleridir. Ödul kriıerleri otel işletmelerinde; liderlik, bilgi aıralizi, stratejik kalite planlaması, insım kaynalıları

gelişimi ve yönetimi, kalite güvencesi, kalite faali_vetleri sonuçlan ve tüketici tatmini gibi toplam kalitc yönetimi uYgulamalannın

temeli olabilecek konulan'kapsaınalıtadır. İşletmeletin bu kriterleri sadece ödül başıTıru,amacıyla değil, kendi koŞıllan

çerçevesinde değerlendirerek, kendilerine ait bir sistem yaratmak amacıyla da bcnimsemeleri mtirnktiııdtlr.

. da. Ritz - Carlton Örneği ve Malcolm Baldrige Kalite Ödülü
Ritz - Carlton, uluslararası lüks oteller zinciri ktıran ve işleten bir otelcilik işletmesidir. Kuruluşu 1983 yılıııda Boston

Ritz - Carlton Oteli ile başlamıştır. t}ugun Amerika Birleşik Devletleri ve Aıustralya' da kurulu toplam 27 otel ve tatil köYü

işletınektedir. İşletmenin gelecekteki gclişne planlan içersiııde Hong - Kong, L}arcelona ve Cancun' da bulıırımaktadır. ToPlam

14.000 personeli bti,rıyesinde bulundurmaktadır"
l99l yıhnda l{ouston'da toplanan Koınite karannda, konaklaına sektörü eğitimcİlerİ ve sektör prolbsyonellerİ Rİtz -

Carlton otcllerinin ödül kriterlerini başarı ile uyguladığna ve ödülii kazanmak için gereken perlbrmans dtizeYini Yakalaüğını

kabul etmişlerdir. 1992 yılıncla Ritz - Carlton' un Malcolm Baldrige lJlusal Kalite Ödtilti' ntl kazandığının aÇlklanması ile ilk detb

bir otel işletmesi bu tldule layık g<iriilmüştür.

Ritz - Carlton üelleri toplaın kalite yönetiminde, yöneticilerin liderlik rolünü taruınlaınıŞ ve tilııı kalite PrensiPlerinin
oluştıırulması ve benimsetilmesinde sorumlu tutrnuştur. Buna göre yönetici işletmede kalitenin önemini vurgula-varı ve bu konuda

/lerini üstlenirler, Rıtz-Carlton'un ana prensiplerininyönlendirme komitesi ve üst yönetim ; kalite i_vileştirme ekİbİ görevlerini üstlenırler, Rıtz-Ca

yaratıcısı ve rıygdaycısıdırlar. Ayrıca gene Liderlik konusunda üst yönetim şu koırulann da tizerinde durur:

ı Çalışma gruplarına yardımcı olmak,
ı Altın standartlan öğetmek ve beniınsetmek,
ı karşıhklı ilişki ve işb!,jiğine dayanan yönetim tarzıni ın«lellemek,
ı Müşterinin isteklerini, ınüşteriyi Vo |O0 tatmİı edecek şkİlde yerİne getİrmek konrlsrrna verİlerı öneıni

vurgulamak,
ı Ü§ttirı başanya ulaşıılann ödüllerıdirilmesi konusunda örnek olmak.

Rirz-Carlton oteller grubunrrn başkanı olan lIorst Schulzehin şu sözü de çalışanlarına verdiği önemi göstermektedir " Ben

önemli bir insanrm. Fakat siz dc benimle eşit derecede önemlisiniz" .Ritz - Carlton Liderlik koııusuııda belirlediği altın

standartlzırda, ttirn çalışanların krılavca anlayabileceği basit bir formatta hizmet kalitesinin tanrmı verilmiŞtir.

İşletme«le fiıketici ihtiyaçlan Ritz - Carlton ülotto, Credıı ve Hizmetin Üç Aşaması ile btitunleŞerı Ritz - Carltonun

Altın Standartlan ile tanımlaırmıştır. Tiım personel bu standartlan bilmek ve uygulamak zorrıııdadır. Bu standartlar giYim,

güvenlik, oda temizliği gibi dctaylarla destekleneıı müşteri sorularını çözrne sii,reci olarak kabul edİlmektedir.

Tablo 2 : RİT Z - CARLTON TCIPLANr KALİTE YÖNETİMİ A}[LAYIŞI

RITZ - CARLTON lvloTTo

"BLZLER FLANIMEFENDİ \lE
BFYEFENDİLERE HİZMET
EDEN FIANIMEFENDİ VE

BEYEFENDİLERİZ"

,

HizınBTiN üç ışAMAsI

l

Misalirinuze sıçak ve sanriıni bir
karşılama }-apm. Gerektiği ve

bi ldiğiniz anlarda ııri sa tlriıriziır
ismini kullanın

2

Misafirimizin isteklerine karşı
istekli duvarlı olup yerine getirin

3

Misafınnizi sevgiyle uğurlayın.

Vedalaşırken eğer biliyors anız
mutlaka ismiyle hitıç edin

RITZ = CARLTON CREDO

Ritz - L'arlton, samimi ve içten

lriz,nreti ve misat-ırlerini rahat

ettirmeyi en öncelikli görev

kabul tıderı bir oteldir.

Misatirleriııize her zaınaır ırrtıtlı.ı

olacakları sıcak, rahat, avnı

zamanda zanf bir ortaıırdıı en

mükemmel hizmeti ve tcsisi
suıracağunzl ta.ıhhüt ecleriz

Ritz - Carltoıı'da kaldığı sürece

misaiırlerimiz hoş duvgular

içinde kendilerini siirekli ınutltı
ve i_vi hissederler ve hatta dile
getinrredikleri istek ve arzulıın

bile karşılanır.

İşletmede kalite ile ilgili çalışmalar 14 üst diizey yoneticinin bulunduğu "Yönetim Komitesi" ve "Kalite Yönetimİ

Ekibi" tarafından ytiırüttiümektedir. Bu iki birim tarafından yapılan hattalık toplantılarda;

o 'Ürün ve hizmet kalitesi ölçiimü
. konuklann tatmini
ı Piyasa btıytırnesi ve gelişimi
. c)rgütselgöstergeler
ı Kar
ı Rekabet dtrrumu
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konulan ilzerinde durulmaktaür. Yöneticiler zamanlannın yaklaşık "l l 4" tlnti kaliteyle ilgili konulara ayırmaktadırlarl.
İŞletmede kalite yöııetiminin uygulanması amacıyla "Müşteri Özel Tercihleri Formu" olu$urutmuştur. Bu fonnla

ınüŞteri şikayetlerinin yanında, isteklerinin de belirleıınıesi amaçlanmaktadır. Sistemin bir,diğer önemli elemanı ''Glinlük Kalite
Raporu" dur. Bu raponrn hazulanmasında; müşteri özel tercihleri formu, müşteri anketleri, oda rhporu, şikayet telefonları
kaYtları ve güvenlik raporu gibi kaynaklardan faydalanılmaktadır. .İşletmede personel eğitimine özel bir öneın verilınekteür.
personel kalite konusunda stlrekli eğitilmektcdir.

Otel yönetimi; insaı kaynaklannın geliştirilmesi ve yönetimi konusunda personele l00 saatlik eğitim vermekte<lir. Bu
eğitinıle;

ı personelin kendini ıniikemmel hizınet anlayrşına adaması,
o problem çöane yeteneğinin geliştirilmesi,
ı stratejik kalite planlamasının yapılabilmesi,
ı yeni fikirler tiretilebilmesi

amaçlanmal«adır. Gerçckten personelin konuk yönelimli olması çok önemli bir konudur.
örneğiıt 4 yıldzlı bir sayfiye otelinrle saat 17.30' da bir konferans grubunun bazı eleman]anıı yoırrcu bir işgtintınü bitirip

havwa atladığında sıcaklık gölgede 40 dereceydi. I{avuzun önilııdeki bir levhada "Havuz Saat 18.00'de Kapanır" yazısı vardı.
Saat 17.55' de bir gOrevli gelip havuzdakilerin çıkmasını istedi. Müşteriler bir siıre solrra çıkacaklannı «iylediler. Bunun iizerine
görevli 18.05' de iki büytik klor şişsini havuza dökmek iiaere tekrar gelinoe mecburen çıkmak zorunda kaldılar. Ancak olayı
Protesto ettiler. Görevli havuzıuı her giinı saat 18.00' de klorlanmasının otelin politikası olduğrınu kaba bir ifadeyle stıyleyince bu
konferans grubırnu oluŞturan 32 kişi kaydını sildirip başka bir otele gittiler. Yorgun ve sıcaktan buııalmış konukların ihtiyaçlannı
karŞılamak iÇin klorlama politikasında bir istisna yapılabilirdi. Bu yapılınadığından, otel havuz görevlileri yiırıınden hem 32
mğterisini hem de konferans grubunun tekrarIarıan işlerini kaybetti. Bura<la, iş ortamı personele önemli olduğu mesajını verseydi
çahynlar görev yönelimli olmaktan ziyade konuk yönelimti olabilirdi 2.

İŞletmıııin her dilzeyinde, kaliterıin yaratılmasınün, stiırdtirtilmesinden ve geliştirilmesinden sorumlu ekipler
oluştıırulmuştur: Her tbaliyet alanuıda; problem çözme, stratğik planlama ve kalite standartlannın belirlenmesi görevlerini
yilklenecek üç ayı ekip görev yapmaktadır3.

Otellerdeki veri tabanlanndan çıkan, mü$eri şikayetleriyle ilgili belli biı yılın Şubat ayı değerloıdirmelerincle:
MüŞteri Şikayetlerinın o/o 4O'ı iç kavnaklı, %o60! ise dış kaynaklı nedenlerdeıı ortaya çıktığı görümüştiir.
Müşteri şikayetlerinin klltlınlere göre rlağılımı ise şöyledir:

ffi]ffi:ffi:,,"
%l3 mühendislik,
Yo1 daservisi,
%5t.ru,,
o/A rezervasyon,
o/4 ıafe,
o/o3 haberleşme vs.
Örneğin departman bazına inersek, Şubat ayında Restaııraııt'da müşteri şikayetlerine bir göz atılabilir: Müşterinin

hastalanması l0 kez, yemekte saç 9 kez, yemek kötü 8 kez, çatal-bıçak kirli 4 kez, ekmek bayat 3 kez, hesap hatah 2 kez, sofra
tozlu l kez.

Riü-Cmlton iş yapılmasını engelleyeıı probl'emlerin nedenlerini Mr.Biv olarak kısaltmışür

Şekiı 2 : nİlz- CARLToN MRBIV

MR.Bry

IŞ YAPILMASIM ENGELLEYEN
PROI] LE MLERinı ı.IEı)ENLERİ

M
R
B
I

V

Yanlışl ar l LIaLalar

Tekrar
Ihırma / Geciknre
v erimsizlik
Değişkeıılik

Rıtz-Carlton Stratejik Kalite Planlaması içerisinde 5 serıelik ana hedet'leri şu şkilde belirleıniştir:

lCharles G. Partloıı, İHow Rİtı - Llıı{ton App|ies TQM", Cıımel Hc{.el'ımd Re$aruant Aüııini$,ratim Quarterly. Vol. 34, No. 4, Augıısı _ l993
2 SaimeOral. Otel İ$ehelerindc İşİn ve İşgflcüniln Verimliliğ Doğuluk Matbaacilılqİzınir.l994,s.l79.
3 Charles G.Pallow,ıg.o,s.l9
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. Ürilün ve hizrnetlerinin kalitesini 6 sigma seviyesine ulaştırmak,
ı "Cycle time" ı o4 50 azaltmak,
o Müşteri sadakatini %l00'e çıkartnak

, Rıtz{arlton, İnsan kaynaklannuı geliştirilmesi ve yönetimi konusunda, personelinin l00 saatlik eğitiminin aınacınr Şu

ı Mükemmel hizrrıet anlayşına kaıdini adamdk
. probleııi,çözıne yeteneğini geliştirmek
. stratejık kalite planlaması yapabilmek
o yeni fikirler iiretebilmek
fuE{arlton eğitim sırasında altrn standartlann çalıynlara anlatılmasını aşğı<laki şkilde göstermi$iÇ

şekil3 : BĞİrtıı SIRASıNDA ALTIN STAıIDARTLARıN çALIŞANLARA AiıLATILMASı

şekiı 4 : RİTZ - oARLToN, uN Üç ışAMALı srnvİsİ

Sıcak
Karşılama I{ayır

Evet

Ritz - Calrton liderlik değerlerin yöneticilere aktanlması aşağıda gösterilmiştir

+

credo kartınınStandartları Oluşturmak
(Giyiın, kuşam, emniyet

kuralları, çalışan ve

hissedar tatmini)

iki Gunlük ftasyon
Eğitimi:
l. Altın standartlar

2. Ana politikalar, krırallar
3. % l00

l . Oryantasyon Eğitimincleır

2l Gün Sonra Çalışanın
I(ontılar Hakkındaki
Bilgisinin Ölçumu

2. Vo l00 tJyıım

ç]öztlm İçin
yardım İste

Isteklilik ..' ..

çozum
Araısu

ıstek ya da
Arzuyu
Belirle

Tatmin
Oldu mu

Güııltik
iş"

[Xııüş Uygun Formla

Hadiseyi
Döktimante Et

Müşteri
Tercih '
Dosyası

Gtiıılük
Kalite
Raporu

,-Analizi
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E}aşkan

Tarafından
Yeni ()tel Eski Otel

Sık Sık
Tekrar

Şekİı 5 : RİTZ - OARLTON LİDERLİK DEĞERLERİNİN
yöxrriciıERn AKTARILıvIAsı

Ritz-Carlton Personclinin eğitim sonucundaki amacı personelin ; Ağzı ile kuş tutınak zonmda kalsa bile müşteriyi
meınnun efonesini, ilgili Peı'sonelle konuŞarak problanleri kolayca çözebilmcsini, mtİşteriyi memnurı edebilnrek için gerektiğırute
2,000 dolara kadar harcama YaPabilmesini, ittrı ve hizınetleriıı kalitesini kendisinin «leıetleyebileceği hale gelmesini Lgıu.uttr..
Ritz-Larlton Personelinin iYi eğitilmesi ve yetki verilmesinin sonucun<la: Kentiisini o.ganizu.yonwr-amaçıarına a<larnış bir kadro,
iŞletrn; ılınde karııl*lı iliŞkilcrde olumlu bir hava, siste,min kerıdi kendini dııaeltir hale gjmesi, müşteri tatmininin artmasl _
müŞteri iÇin "HoŞ bir an !" olacaktır. Rıtz-Carlton' un yaptığı personel eğitimi sonuçlan şöyledir: çalışarılann "z c;,.; g;
"ıniikemmeliYetÇilik"'otelde Çalışanlar içiıı kişisel bir önceliktir. Irersoneİ "turnovcır',ı o/o38 (sektor ortalamasındano/o 40 dala
düşiik,l989da % l3ıJ)

C)tellerde sürekli yapılan denetlemcler ise öz denetlemeler ve dış denetlemelerdir.
Denetleme sonuÇlannı geliŞtirmek için;denetleme. denetlemeyi yapan tarİhndan ılökiimaııte eülmekte, bu <ltiktımanlann

kısım liderine sunulınası ve bunların uygulanmasından kısım ıiderinin *-.ı, olması, aynca bir sonraki denetlemede gelişmelerin
incelenmesi yoluna gidilmektedir.

Rıtz-Carlton'un kalite sonuçlan ise şiyletlir :

Müşterinin cn çok önem verdiklcri; ,

ı (iüvenilir tesis, zamanıııda doğru hiznet
ı kişi_ve özel hizınet
o Hizmet sunaı.ı personelin içtenliği
ı Mükemmel yiyecek
ı llarcanan paranın karşılığı
Son altı yılda; futz-Carlton otel sektöriiırı<le benchmarking \letnıesi olmuştur. En yakın rakibinden %l0 üha il

Perİbrmans göstermektedir, sektör ortalamasından % 95 daha iyi pırtbmİans vermektc;ir, ınuşteİ tatmln endeksi otel müşterileri
için Vo 97 , sevahat acentalan içiıı isc oZ 95 olmuştur

Elde e<tileıı diğer sonuçlar ise şöyle sıralanabilir:
. l20.000 müşterinin özel tercihlerinin tespiti
o personel ihtiyacrnda % 12 düşi§
o ()ıla başıııa harcanan zaırıarıcla % lt düşüş

Oda başına karlılıkta sektör birinciliği ( ortalanıadan 5 kat $ksek )
Ritz-Carlton kalite sonuÇlanndan çikardığı dersi y)vle açıklıyor: " Fiiç bir iıkriıı ya cia kalite iyileştirme çabasınınöncmini küçti,rnscıncyin
Ritz-Carlton müŞteri memnmiyetinin öncelikle müşteri}"i tanımakla başlayacağını belirtmiştir. Bunun da, ,,Focus,,

gnıplan, Özel gönişmeler, Daırışma kurullan, seyahat sektöru danışmanlan, sevahat sektörü araştırmaları, Müşteri reaksiyonlan
hakkında Çıersonelden gelen bilgi, Mtişteri aııketi sistemi, Ycrel İiıar btirolan , P.azar araştırmalanyla ıİa belirlenebileceğini
açıklamışlardır

Ritz-Carlton'ıuı ınüŞterilerin isteklırini ıtile getirmelerini kolaylaştırma yoluıru ise aşağııla gösteritmiştir.

Şekil 6 : Ritz - Carltrın Müşteri Memnuniyeti

RIT Z - CARLTON MÜŞTERİ MEMNuNİynrİ

Mi j 
Ş,f ERILERİN İ s, rnrı-I] RİNİ I )[], E GE TİRMI,L I]R[Nİ

TEMAS
vrÜşruni

SİSTEM
DESTEĞİ

800,LÜ
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Rıtz-Carlton'un müşteri memnuniyetinde aşılan müşteri beklentileri ise şunlardır;
ı Otellerin dizaynı
ı Odalann dekorasyonu
ı l{ianet srııvm personelin içtenliği
ı personclin "tekrar müşterilerin" isteklerini öncoten bilmesi
. pcrsonelirr temiz vc dilzeııli giyimi
ı İsteklerinin Jıersonel tarafindan karşılanması
Ritz - Carlton Cielleri uygulaılığı bu yönetim ile şunu amaçlamaktadıç

"Kapılar ilk müşteriye açıl«tığında her şey hazır olmalı"
db. otel işletmelerintle Malcolm Baldrige, Ka|ite ÖdüH Kriterlerine Dayalı Bir Toplam Kalite Yönetimi Modeli
Hizmet işletmelerinıle bir hizmet kalitesi modeli oluşturulması ve performans ölçümü, hİzrnetlerİn doğası gereğİ solırt ve

subjektif özelliklere sahip olması nedeniyle, son derece güçttlr. Ttiketicilerin hizmet kalitesini kendi algılamalan ve bekleırti

diiızeylorine gore değerlerıdirmeleri, hizrnetlerin kalite özelliklerin belirlenmesini zorlaştırmaktadırl . Bu nqİenle otel

işletmelerin<le toplam kalite yöıretimi modelinin oluşturulmasında bu güçltlıkleri aşabilecek geniş bir perspektif ele alınmahdu.

Ritz - Carlton otelleri uygulamasında da görüldüğü gibi Malcolm Baldrige tJlusal Kalite Öİülü Kriterleri, otel

işletmelerin«le toplam kalite yönetimi uygulamalan için son derece etkin bir retbransıdır. Bu kriterler otel iŞletmelerinde iist dİizeY

kalitc _vönetiminin sağlanması için bir çatı oluştunnaktadır2.

otel işletmelerinde bu kriterlerin toplam kalite yönetimine geçişte kullanımına i|iıki1 daha detaylı bir.model

oluşturulması düşiiırıülebilir. Bu modelin oluşturulmasında ISO 9004 / 2 Serisi Standartlardan da faydalanarak, bu uygulamaYa

geçiş için teınel detaylan da içereıı bir dökiiırnan oluştrırulabilir.
Iso 900 serisi standartları tirti,ıı yada hizmetin özelliklerini standardize etme amactna değil bir kalite yönetimi sistelninin

gerekliliklerini standardize etme amacına yönelmiştir3. ISO 90M / 2 serisi işletme içi iiretim stirecinin analıizi, geliŞtirilmesi ve

döktilnante edilmcsi ile toplam kalite yönetiminin müşteri odaklı olma amacına hizmet eder.

Ancak, bir otel işletmesinde ISO 9000 çalışmalannm tamamlanması üst dilzey kaliteııin elde edilmesi iÇin Yeterli

görülmeınelidir. Bu çalışmalar üst diZey kalitenin elde edilmesi için bir başlarıgıç olacaktır. Baldrige ödülü kriterleri bu süeÇte

kullanılacak anahtar t-aktörlerda4.
Böylece, toplam kalite yönetimi konusıuıda hiç bir tecrübesi bulunmayan işletmclerin bu çalışmalara baŞlaması iÇin

gerekli ön hazırhk da bu modelle birlikte sunulmuş olacaktır. Bu amaçla Malcolm Baldrige ÖdüU Kriterleri' nin

detaylarıdınlmasına dayalı bir "Toplam Kıtite Yönetimi Modeli" aşağıdaki gibi stuıulabilir.

şekil 7 : MoDELİN ANAHTAR FAKTÖRLERi

Yönetimin Sorumluluğu

İhsan Kaynaklan
Yönetimi ve Gelişimi

Bilgi ve Analiz

otel işletmelerinde toplam kalite yönetimi uygulamalarında kullanılması için önerilerı model; 8 ana değerlerıdirme

kategorisi iıaerine kurulmuşhır. Bu kategorilerin oluşturulmasında, ISO 9000 Serisi Kalite Güvence Standartlan, Malcolm Baldrige

lJlusal Kalite ödülü kriterleri ve sektör deııeyimlerinden yararlaııılmrştır.

Böyle bir modelin geliştirilmesi ve öııerilmesinin temel nederıi otel işletmelerinde foplam kalite Yönetimine geÇiŞte

yaşanabilecek sorrrrrlann, bu siireç içinde ISo 9000 ilkelerine dayalı bir arılayışla daha kolay aŞılabileceği düŞiitıcesidir.

1Subbash C. Puri, ..Service TQM Model VlA lSo goM _ 2', ASQC Qua|ity Congress Transaction, Boston, May 24 -26, 1s, Ş. 371 .

2John G. Surak, ,,lSo - 9000 Part of a Quality Systeın İor Food Companies", ASQC Quality Congress Tarnsactions, Boston, May 24 -

26, 1S, s. 781 . -

3Carl Gustav Johannsen, -ippııcatıon of the lSo 9000 standarts of Quality Managenent in Professionaı services: an ınİormation

Sector Gase", Total Quallty Management, Vol- 6, No. 3, 1S, s, 232,

4 Robert J. Majerczk, Dominİck n. Öe nosa, "ıso 9000 standarts: The Building Blocks ior TQM", 48 th Annual QualitY Congress

Proceeding ASQC, May 24 - 26, U.S.A. , 1Sı1, s. aP-
4l

Stratejik Kalite
planlaması

Müşteri Odaklılık
ve Müşterİ Tatmİni

kalite sistenriııiıı
Yapısı

kalite sürecinın
Yönetimi
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Surıulaıı model otel işletrnelerinde; toplam kalite yönetiminin uygulanmasında liderlikten başlayıp, siiırekli gelişimc
uzanan bir süreÇte göZ önthe alııiması gerekli ilkeleri ortaya koyına.ımacıru taşımaktadır. (;1el işletınesinde kurulacalı Ğyı" tr.
}Eııetim modeli bir Yönü ile kalite güvencesini sağlarken diğer vönü ile müşteri odaltlı olma vc sii,rekli gelişim_ felsefbsiııin
gcreklilikleriııe cevap verebilecektir.

Modelin yapısı aşağıdaki gibi olmalıdıı;
ı.0. LİDERLİK
1.1 . Kalite için yönetim : kalite politikalan ve heclelleriniıı tanımlaıuhası

1.1: l. Kalite politikası ve hcdeflerinin izlcıımesi için uygularıan yöntem
1.1.2. Kalite politikasının uygulanmasıntlan sonırnlu olan personelin rolüntirı tanımlanması

1.2. kalite yönetim komitesi ve süreç geliştirme takımının oluşturulması
1.3. Eğitim ve geliştirme programlannııı oluşturulması
1.4. yönetim briiingleri, bilgi değişim toplantılan, dökümante edilmiş bilgi

vc bilgi tekııqlojisi araçlan ile iletişimi geliştirmek
|.5. Kamuya karşı sorumluluk ve işletmenin bir parçası olmak

. 2.o. nİıcİ vE ANALİZ
2.1 . Kalite ve iıcr|ormansa ilişkin veri vc bilgilerin yönetimi

. 2.2: kalite sisteıni için yeni«len gözden geçirme stiıreçinin oluşturulması
2.3. Kaliteye ilişkin veri ve bilgilerin toplanması. tJygun prosedür ve

sıiı-cçlerin oluşttırulması
2.4. Rekabetçi karşılaştırmalat ve benchınarking
2. 5.. İstatistiksel yöntemler kullaıarak veri analizi
2.6. I latalar, eksikler ve kusurlann tanııırlanması
2.7, İşletmenin her dtieevin<le t<ıplanan ven ve bilgilerin analizi ve

kullanınıı
3.0. STRATEJİK rıı,İrr PLANLAMASı
3.1. Stratejik kalite ve işletnıe perfoımansı planlaına süreci
3-2. Kalite ve performaııs planları
3. 3, Aşağıdakileri kapsavacak bir dtlktlmantasyon sistemininin

gcliştirilmesi

-3.3.1. Kalite I]l Kitabı (Katiİe sisteminin taınıı)
-]..1,2. Kalite l)lanı ( I liznıcl ıılgulanraları ve kayıaklan )
_].-3._j. Kalitc Prosedairlcri (Amaç ve laalivetleriıı kapsamı)

3.4. Taman,ılayıcı kalite proscclürleri
-3.5. yçnicten gözden gc,çirme vc değcrlcmc sürecine ilişkin prosetiürlcr
3.(ı. I)rikünan kontrolü
4.0. İNSAN KAYNAKLARI GELişİMİ vt yÖıvtrİıvıİ
4.1. İnsan kaynaklan plaıılarırası ve vönetiini
4.2. Pcrsonel katılıını ve ı.ırotivas1,onu
4.3. F]tkin personel se,çimi si,ireci
4.4. kalite hedelleri, müşteri tahnini, kalitc maliyetlcri ve yönetimi

koııularında personel cğitiıni
4. 5. c)rganizasyon un tüm sevivcleriıı«lek i personcl i vetki lcndirmek
4.6. t'eryodik olarak personel perfbrmans ve motiva§yonunu

değerlendirnek
4.7. '[akım faalivetlerini leşvik etmek
4.8. I'ersoırel tatınine yönclik çalışmalar
5.0. KALİTE sÜREci YÖNETiMİ
5. l. Kaliteli üri,ilılcr ve hizmctlerin tasanm vc sıı!ıumu. l'üketiçi

perspcktilleri ve beklcııtilen açısından ürün ve hizmct gerekliliklerinin
tanıınlanması

5.2. Üriln - hiınncl ı,e clağıtıııı stirecinin yönetinri
5-2.1 . tjnin ve I liızmet dağıtım özelliklcriniı,ı taııımlanınası
5.2.2. Elkin bir tiriin vc hianct rlağıtıın stireci
5.2.3 . [irtiıı ve hiıımet dağıtını stirecinin denetimi ve dcğcrlenınesi

5.3. İş ve dcstck hiznıcl sUrcci rrlnctimi
, 5,4 l'edarikçi kalitcsi

5.5. Kalitc dcğerlenıesi
5,5. l - Kusurların vc diizcltici lhalil,etlcrin taııımlaıınıası
5.5.2. lJir tilçiim sistcıninin oluşturulnıası
5. 5. _1. }}ir koıİtrol sistcminin oluşturulması

-i.6. Malzeınc kaynaklan yeterliliğiıin belirlenınesi



5.6. l. Peri_vodik bakımlaı
5 .6.2. Malzemeleriır revize edilmesi ve geliştirilınesi

6. l. tjrUn ve hizmet kalitesi sonuçlan _

6.2. İşletme taali1,,etleri sontıçlan
6.3. [ş ve destek hizmetleri sonuçlan
6.4.Tedarik kalitesi sonuçlan
7.1ı. rürnrici onAKLILIK vE TüKETici rarıvıini
i .l .Ttİketicileriıı hizmet kalitesini ıJeğerlendirdikleri özelliklcriır bugün vc

gclecek için taıııınlaııtııası
7 .2. Tükctici ilişkileri yöııetiııri

'7.2. l. Ttiketicilerle ilişkiler
7 .2.2. Tüketicilere ilişkin verilerin sağlanması

7.2,3. Tliketici perspcktitindbır, yv },tize hizıııet kalitesiniıı
denctiırri ve kontrolti

7. 3.'l'üketicilerc vaadler
7 .4. Tüketici tatminin belirlcmesi
7.5. l'ükctici tatırriııi soııuçlan
7.6.'l'l'tketici tatmini karşılaştınnası
8.0. süREKLi GELişirıı
l}.l . Si.lrekli veııiden gözdeıı geçinııe stireçleri

8.2. Gelişıııı stratc,iileri ve kişisel girişimleri geliştirme

8.3. Stirekli gelişiıni teşvik etıııek

orrı, işır,rıvıtınnixnr önnniıtx ııootı"ix TopLAM x.lıim vöupritıixE yÖxnıİx
oLARAK KULLANILMAsıNI nin öRşnr oLAy iıcnıBmnsiı'

furian işletmelerinde üretilen ürünün niteliğindöki tarklılık. toplam kalite yönetiminin _ diğer sektörlerdekı

uygulanmalarına göre bazı değişiklikler göstennesine netleır olınaktadır.. I}uıruıla birlikte toplaln kalite Yönetİmin tunzm

işlctıneleriıdc başan ile uygulanabileceği de bir gerçektir. Konunun bir önıek ile açıklaıınrası yerinde olacaklır. Örnek bir YiYecek

içecek iletmesi iizerine verilırektir. t}ununla tıirlikte bir otel işletmesinin en önemli ılcçmrtmaırlanndan birinin YiYccck ve iÇecek

,l"partmun, ol<luğu da urıuttılmamalıdır.
Iler işletmette ıılduğu gibi viyecck - içecek işletmeleriııin dc temel amacı kdr el<ie etınektir. Kıiı gelir vc giderin.bir

tbnlısiyoııu olıluğundan girdi, iiretim süreci vc çıktı kAnn belirle,yicisi olmaktaclır. Yiyecek iÇecek iŞletnrelerinde de bu üÇ s(ireÇ

denetim altında tutulmalıdır.
ornck alıııan ,vivecck _ içecck işlctıırcsiııiıı _vöııeticileriııdeıı işletıııe ilc ilgili aşıığıdaki veriler elde edilıniŞtir

İşletmenin _v-oğuıı saatleri ll.00 - l4.30 arasıırdadır

Menti çok değişik kııleıııcletı ve gi.iır[iıı özel veıneğİııdeıı oltışııraktaclır-

Malzeırre sipiırişleri kalitcsi z vc hatalı nıiktarda gerçekleŞtirilıııektedir

Dtiştik kalite ve kaıitite teslillli,ıt vapıldıktan soırra tiırk edİlmcktedir.

(iarsoı-ılar gerek l i sürelerde servi si gcrçekleştireıııeınektedirler.

Müşteri şikayetleri artınaktadlr.

vçıiler dahiliıııle işletme içersintle karşılaşılan sonınlar ,ıukanda balrsedilen üç aşamala göre ele.alınacak ,daha

sonra bu aşaınalarda ç<lziiın önerileri sunulacaktır.

A. Karşılaşılan Srırunlar- 
aa. Girıli ile İlgi Sorunlar

ı Malzemc kayıtlan dtizerısiz vc yeteruiz gerçeklcşmcktedir.

o Malzeıne sijarişinin n" ^on 
o" ne ka<lar gerçekleşceği bilinememekte<lir.

ı'leslim almada kalite kontrolü gerçekleştirilmeın"Ft"9il
. Kritik malz,eme alııııı öngörümleııemenıektedir,

ab. Ürctim İle İlglll Sorunlar
.Siparişlerişletnıeninyoğunsaatlerindepanikiçinde,hatahalıruııaktaür.
ı yeınek hazırlanırken malzeme istenilen verrlc istenilen miktarda ve zamanında bulmmamaktadır

. A<lisyonlar kasaya geç ilctilnıektedir.
ı kasada kuynıklar oluşmaktadır.

.Koınilerilegarsonlmarasındako<ırdinasyoneksikliğivartlır.
,_ . Mutfakla'staln«ta( re,çetelcr oluşlurulmamıştır, 

_. Aşı yanlış miktarlar«la ınalztıme kullanmaktadır,

ı7 osman Avşar Kurgun,Özkan Tutüncü, Turİzm işletmelerinde Kalite Kontrolü ve Kalite Ma|iyetleri,

Sayı sı ), TMMO B, Vo|.34, No.34O, Kas ı m- 1 S5,s,3,6,
,}3

Mühendis ve Makine (Kaliİe Ozel



ac. Çıktı İIe ilgİıİ sorunıar
ı I lazırlaııan yiyecc.kler zamanınrta *rvis edilmemekteılir.
. Siparişler yanlış alınmakta, hu ner:lcıılc yiyecckler geri çcwilmektedir.ı Müşterişikavetleriartnıaktadır.
B. Çözüm Önerileri

. ba. Girıli Sistemini Geliştirilmcsi Üzerinc
o . linvat,ıter sisteıni modErnize etlilmclidir.
ı }}ilgiSaü'arlı envanter kontrolü kurulnralıdır. t}u sayede, işletme mcvçui stokunu. sipariş edilen malzeme miktannı,

oPtimtımu silxıriş miktannın ne olduğunu ve nc zıman sipariş vereceğini saptayabilir.
ı l]ir teselltiırn memuru ve onun bir yedcği olmalıür.
ı Stan<Iartlann kur.ulması vc gelişirilmc*si gcıckmektedir.

ı ; bh. Ürctim Sisteminin Geliştirilmesİ Üzerinc'
ı persrıncl eğitimi silırcklilikgöstcrmclidir.
. .ış analiz,i mııttbk vc rcstoranda gerçekleşıirilcrek, zaınan kayıplan önlenmelidir.
. Muttakta standart rcçetcler kullaııınalıdır.
._ Kalitcj çcmtıerlcri oluşturttlarak. çözıim öııerileri geliştirilınclittir.

. Bilgisayarh sipariş sistt-ıni kurularak ıııuttaktan çıkan 1,eıneğiıı. gccikr_nedcn 8arsona ulaşması vc aynr yemeğin
hcsabıırıır kasava aırında gulmesi sağlarunalıdır. l}u yolla adisyon denetimi sağlanıp. kasa öniirıde kuwıklar' önlcnebilecektir. Al"rıca,geleccğe yönelik öngörümlemeler vc çalışanlanıı perlbnnanslan deıetlcnebileccktir.

bc. Çıktı Sistcminin Geliştirilmesi Üzerine
ı Miişteri taımini ölç[irnlenmclidir.
o |vlüŞleri ahnini ölÇüıılenıııesin<le ınasaya bırakıtan aı*et fornıları vc müşteri artıklannın (çtıplcrİnin)

iııcelenmesindııı,yararlanılabi lir.
o Ankel ıbnnalannııı değerlen<lirilınesinde spss pr<ıgramurdan yararlanılınalıdır.
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KoNAKLAMı işı,ırırnırRişpı nrxiıı nin Hizvınr xıı,irnsi içix ronı,ıru rıilrn vö:T]Ti_^,_
Oğr.Grv.Selda ÇATAK

- Balıkesir Unv,

ciniş:
Gii,rıümiizdc hcr sekı(irde olduğu gibi ttrızm sckt(irtindc koııaklama işletmeleriııin rekhbctçi üsttinlüğc sahip olabilmcleri

içiıı,sade,ı;e ilcri teknolojilc,ri uygulamanın vcterli olınaılığı göriilmcktedir.Çağımızıı bir kalite çağı olduğuıru kabııl edğrsek,

çalışmalarda başan eldc etnıt.,li ve gelişıneler kaydetıırcyi hedelleyen yolıuı kaliteli bir _vönetiin l'elsci-esinden geçtiği bilinmektedir.

işletmelerin 1«inetiın kalitesi; yönetim işlevlerinin'li4ılam Kalite Yönetiıni ilkelerine bağlılığı derccesi ilc belirlcnebilir. }}u

nedenlc örgüt _v-önetimin«lc: butun vönctim sii,reçlerini içine alan bir yenitlcn vapılaruna gcıcklİlİğİ sonuçunda, vönetİm felselesİ

başka bir bolut kazaıunış ve'[oplam Kalitc Yönetimi anlayışı ortaya çıknrıştır.
İşletmenin bütün tarallarının katılımı ilc ulaşılan eır iist düzeydeki karlılık olarak da tanımlaııabİlen Toptaın Kalİte Y<lnetimi

kuşkustu sadece imalat sektörü için geçerli «teğildir. hnalat sektor{inde olduğtı gibi hizınct sdkttiründe de dünYada,bilgi,iletiŞiın ve

ulaşım teknoloiilerindeki gclişınclcr sonucuırda sınrrlar, mcsafeler adeta yok olmuştur. Ilizmct, Paııar ve tiifteticilerin ki.i'rcsel bir

tnyutta buluşıııası ile bcrabcr art* tiiııı ıliıııl.aııın katıldığı bir yarış|a, daha kaliteli, daha ekonoınik, daha hızlı, lrizınet sruuna

ıltışüncelcri doğrultusuntla Kalitc iyileştirme çalışmalarına başlayan hizmet işletmelırinin saytsıntır artması gelecek iÇin hern

kaçınılınaz heındc gerckli olmaktaür.
l)KALİTE:

Konaklanıa işletıneleriııde eliin bir hianet kalitesinin özelliklerinden öncc "kalitc" kavramı iizcrinde durmak verinde

olacaktır. Literatürde kalitc kawamına ilişkin çeşitli tanımlarla karşılaşmak olasıdır. I]uıılardan bazılan Şu Şekilde verilebilir.

ıt}ir tlriiçı verya hizmetin amaca ve isteklere u_vgun olriıasıdır. I}ir başka dcyişlc ilrtrı veya hiıırnetin müşteriyi tatınin etmesi

n,ıiiştcri isteklerini karşılaıııasıdır.( l )
ıArnerikan kalite kontrol Derneği, kalite_vi bir nral ya da hizmetiıı belirli tıir gerekliliği karşıla_vabilme yeteneklerini ortaya

koyan karaktcri stiklcriıı tümü olarak taı,ıı mlamaktadır. ( 2 )" 
ıkalitel işi ilk tleiasuıda hatasız yapınak, işlerdeki gereksiz masralları cn aza indiımek,. müşteri ihtiyaçlarına yönelik

işlevlcriyerinegetirmek,hatalanönleınekvenihaYıitoptimalşckildcyönetmektir'(3)
,oGenel 

anlamda kalite ise; bir ürüniirı öngörüleır kullanİııa şartlanna ve bildirilcn ihti_ıaçlara ne derecÇ elveriŞli olduğunu

gösteren bir kawamdır.
-Iek bir oümleyle açıklamak gerekirsc; kalite,istcnilen özelliklere uygunluktur. t)ikkat edilecek olursa it'ade iki öğcden

ol uşı ır_,i stenilen öz.elliklcr, btı özelliklere uygunl ırl*.

. ' 
İıi. ürtln ya tla hizmetin istenilen oz.elliklere sahip oln,ıası tasarım kalitesi ile ilgilidir .(Jvguııluk kalitesi ise müştcriye

,sunulan i,ir{inün bclirleırmiş olan tasarıına ne kadar tıvduğu ile ilgilidir.(4)
Kaliteııin gerçekleştirilnıesi konusuhda d<lrt kuralın takip edilınesi önerilınettcdir.

İ.ıi.urrıo vc hizmetler tiikcticinin ihti,vaçlanııı karşılamak liz.ere tasarlannalı ve bu Şkilde iınalatı ve bakıını

kolaylaştınlmalıdır.
2.Söz konusu ürün ve hizınetin istikrarlı bir şekildc spesilik tasanına tam anlanuyla uygun olarak ürelilmeleri gerekmektedir.

3.I]tkin bir pazarlama tbalivı-tinde bulunmak için. sorı tlerece etkin bir reklanı, zamanında tcslimat ve ve' imli bir hizmet

temin etınc ve etkin bir pazar u.ujl,rrno., yapılmalıdır.

4.tsütiim burıların ötesindc toplam ve organize biçiınde geİçekleşn kalite_ve kendini adamıŞ bir YaPı söz konusu olmalıdır.(5)

yukandaki kıırallar <tgğçultusuncla kaliteııin sağlanması pek çok kayıağın tahsisi ve soıruÇlann değerleııdirİlınesi ilc

sistematik faaliyetlerin yer aldığı görülmekttxlir. Bu bağlamda kalite gibi diğer önemli kawamın etkinlik (vcrimlilik) ele

al ıırmasında yarar vardır.

zınrxiı ı-ikrvnniıvıı.i ıirı nrriı,iı.ixı:
Giimtımtiz işletmelerinin karşılaştıkları sorı.ıırlara karşı verdikleri uğaşta; geleceğin garantisinin temel stratejik ilkesi olarak

kalite ve etkinlik yaklaşımı gelmekledir. Bu nedeırle, "etkiıı, etkinlik, etken, etkeıılik" kavrainlan iizerinrle durınak Yerinde

olacaktır.Literattiırde bu kawamlara ilişkin çeşitli tanınrlarla karşılaşmak olası«lır.

Etkin kawamı; hareketli ve etkili olan, aktit, faal aıılamlannı taşrrken, etkinlik kawaını; etkin olrna hali, ÇahŞma ve iŞ YaPına

gücü, canlılık, taali_vet anlamlannı taşımaklaü(6). Etkinlik kavramr literatiirde çoğu kez etkililik,verimlilik (Prodüktivite)

İavramlan ile aynı anlam<la kullanılmaktaelrr. }Ju kavramlar bir sonuç bildiren daha çok amacı Çıktılarla ilgili olmasıdır ve

istenilen sonucun oluştunılması gücüdii,r(7). Etkinliği aııaliz ederken ihtiyaç duyulan mal ve hizınetlerle Yararlı Çıktılar tııretiliP

üretilmediği gibi soruİara cevap ararken etken vc eüenlik kavramlan ile karşılaşılır. Etkeıı kawamı;etki YaPan güÇ ve t'aktör,bir

sonucun r*vaınu gelmesintle payı olan ctmen(8) anlamlannı taşırken,etkenlik kawamr;_lapılan her işte verimli sonuç elde etmeye

yaİayan vontr"ıoin ttimti aıtlamını taşımaktadır. Etkeıılik, bir kabiliyeıten bir tutum tarzmdan, olun'ılu sonuÇ almayl anıaÇlayaır

bilinçli dawanış ve çabalan irade etmektedir. Etkenliğin yokluğq 
"*ınıigi 

(veT imliliği) tehlikeYe düŞtıriiır. Etkcnlik bilinÇli bir

*uy,ş,rr. §lenndaha iyi nasıl siirdürtileceğinin stirekli aralrşıclır. Htkenlik İikri kapsamı olan,erıtellektüel bir Çaba,ona daplı bir

tutumdur.Etkenlik konusun«la insan aktiil diğer tketim unsurlan (doğa, hamnradde, teknoloji, eneıli, zaman, emek ve bilgi) Pasif

<lurumdadır.pasif unsurlıır insan faktörüntiııı kullanılmasıyla etkiri ve üretken olabili(9).Etkenliğin arttınlması, iŞletmelenn

çıktılarınrn ekonomik, teknolojik vc diğer miiırnktiırı olan yollardan en yuksek dii,z-eve ulaŞtınlınası kendisi (eüenlik) kadar etkinlik

ve verimliliği de arttınr.
. Etkinliği analiz etlerken ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerle _yTurl, çıktılar üetilip iiıretilPediği gibi sorulara cevaP

bulunmalıdı(l0).işletmeler etkinliğe ulaşmak için hedetclerectlerini belirlğneli ve onlara ulaŞmak iÇin etkinlikler Ymatmalrdır'
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Bruıun için, nasıl daha iyi olıırıabilir, ne yapılması gerekir, sorularının doğrultusunda işletmede ttim kapasite ve yetenekler
gcliştirilip arttınlmalı ve bu artışın sağladığı avantajlar iyi kullanılınalıdır.

İktİsadi açıdan etkinlik "minimum çaba ve masraflaınaksimum sonuçlar elıie etme kapasitesi" yani hem üretim etkinliği hem
de tahsis etkirıliğinden oluşmaktadır ( l l).

Yönetim açısından etkinlik (effıciency) işlerin doğru yapılması anlamında olup amaca ulaşına derecesi verimlilik, yönetim

Pcrtbrmansı ölçme kavramianndan biriclir. Ikiııci kawam ise effectiveness (etkinlik) <loğnı işlerin yirpllınası anlafiırna gelmekleclir.
Yani etkiıüik girdi çıktı ınekanizma§ı aracılığı ile işleri doğru yapma kabiliyeti. aynı zamarıda çalışan insan kaynaklannın
vasıtlannrn yükseltilmesi ve geliştirilınesidir. İnsan kaynaklannın objektif yaklaşımlan seçme kabiliyeti veya veri bir objektiviteyi
baŞarabilccck yaklaşımlan seçmc veteneği anlamına gelmckte vc geçerli bir tnşanyı öngörmektedir (l2). İşlclmelorin geçcrli
baŞanya ulaşmalarııda etkinlik ve verimlilik kawamlan alnı paralellikte dilşii,nülebiliı. Bir işin verimlilik veya-rasyonellik
tierecesi etkinliğine bağlıdır ( l 3).

3) KoNAKLAMA İSLETMELERiNDE KALİTE vE vERİMLiıiK (ETKİNLiKı KAvRAMLARı
Verimlilik ve kaliteli hizmeı kawamları, koııaklanıa işletınele-rinin bayn kriterini gö§teren iki öneınli ölçüttiiır. Özellikle

uun <lönemde kaynaklannı verimli kullanmayan kaliteli hizmet iiretmeyen ve burıun sonucu müşterilerini memnun edcmel,en
koııaklama işletıııelerinin başanlı olnralan ve he<lel]erinc ulaşmalan oldukça zor olacaktır ( l4).
, Klasik peribrmans anlayışında "bir sistemde y,ar,atılan çıktılarla bunlan yaratmak için kullarulan girdiler arasınrlaki oran"

olarak tanıınİaııan verimlilik kaıramında. kalite sözcüğti ycr almamıştır Oysa bugtiıı çıktı kaliteshi sağlamadan ulaşılacak
verimlilik hiçbir değer taşımamaktadır.l)iğer bir deyişle "kalitesiz tiretinı, parasrz bir ürün demektir" ve "kalitesiz ürctjm, mevcut
kaı,ıraklarla daha çok tiretmek yeriıre, ek kayıak tüketiıııııre neden,olarak verimliliği <lt§iınnektedir" ( l 5).

Konaklama işletmelerinde çoğu vönetici <tüştik verimlilik ve düşlik kalite bcl,irtileri ile kzırşılaşınca bu konularla
ilgilenmektedir. l)ersoııeliı'ı işe gelmemesi, geç kalnrası, iş kazaları, hızlı personel değişimi, stoklann lire ven-nesi_ hrızıusuzluk ve
Şikavctler, standart dışı kalite ve iiretim, müşteri memnunivctsizlikleri. ii,rün vc hizmete olan l.alebin azalması işletmcde ıiuşti,k
vçrinr ve kaliteııin göstergeleridir
, Konaklama iŞletmelerinde veriırrliliği ve kaliteyi arttnma çabalan, sistemli ve oraııize olmadıkça beklenen t'ayılaların
sağlaırması oldukça zor olacaktır. }}ir yıl Kaliteyi ve veriınliiiği arttırarak ınalil,etlcri <lüşürme ve satışların artmasrn<lan sonıa, diğer
Yıllar karlannı yeterli görerek verimlilik ve kalitevi arttırma çabalarının terk edilmesi yanlış olacaktır. Avrıca verimliliği ve
kaliteYi arttırma çabalan dar kapsamlı ve <lağınık çabalar dizisi olmak yerinc, si,irekli've sisteınli çabalar dizisi olıııalıdır ( 16).

Çiinkü giintimiade puıara müştÖri egemen olmuştur.[lu dırrumda rekabette stiırekli üstünlüğü sağlayabilnıeııin tek koşulu
nıüŞteridir. Milşteriyi hoşnut etnrek için ,oıruıı beklentilerirıi vc gereksinimierini önceden bilirleyerek, bunlara uygtuı ilı-tlır ve
hizmŞi çn hızlı, kaliteli vc verimli bir hiçimdc ürcterek suruııak gcrekir. Bu ncdcnle kalite kawamı içine ycnilik ve değişinı
boYııtlan da ginniştir.İ}u çerçeve içinde bugün kalite, "trun ya da hizmet ıiretinİin«le mt§tcrilerin bekleııtilerini yaırıtlama <ttızeyi",
müŞtcrinin son iirtirı ya da hizmetle ilgili duvduğu doüum, hoşnutluk dıvcyi olarak tanımlanmalttadır.Kaliteve getirilen bu
taııımlama. kalİtenİn artık sadece ınui-vene yönlemleri ile sağlama çağını kapatmıştır. Kalite, verinrlilik gibi başlıbaşıııa bir
disiplin olmuştur.

I)emiırg ve'arkadaşlarıııın yeni kalite anlayışıııın başlaııgıcını oluşturan" ilk delhsııırla doğnı yapın" ilkesi ile ıJe kalıte ve
verimlilik iliŞkisi awlma7. bir büttin oluşturmuştur. I)eming bu ilişkidc, iiretimde iyil,i kötuden ayırmadan vol almanın israf
oldÜğuııu. Qunun iş gücü, ııalzeıne, makine, bilgi ve zanıan kaybına neden olduğıuıu açıklamakta, verimlilik ve kaliteyi
tiirleŞtirmektedir. Buıa göre, ivi kalitede i,irün ya da hizıııet üretmck müşterilerin bekleııtilerini karşılamak, onu hoşnut etmek,
vcrimliliği arttıracak tck voldur.
. Kalite ve verimlilik kawan-ılan iş dünyasını "kaliteli verimlilik" bağlaııtısına götürmüştür.Kaynaklu nc kadar verimli

kullanıhrsa krıllaııılsııı, kaliteli çıktıya ulaşılmazsa,.ı,eriınliliğin bir anlaıııı kalmadığı vc kalte.r"i geliştirerek verimliliği arttırmanrn
u,ı il,i vol olduğu kabul edilmiştir.I}u yeni yaklaşıın Toplam Kalite Yönetimi dir( I7).
4}KoNAKLAMA İSLETrvrELtRİxnB nrrix nin uizı,ıBr xaı.irrsi iciıv ropı,,tı,ı ıcıı,irn yöxrriıı.ıi

Konaklama iŞletmelerindc geiçerli başarı, diğcr işletmclerde olduğu gibi hedet kitlevi oluşturan müştcri grubuna cn iyi
lıizıneti. en hızlı lıizmeti ve en dtıştik t<ıplaın nuliyetli hizıneti yani verimli (etkin.1 , kalitcli hizmeti siirekli karşılayabilmesi ile, sağlanabilir.Bu bağlamda korıaklanıa işletmelerindc qtkin bir hizınet kal,itesi arayışı; işletrnenin doğnı ııamtuıtla doğru bir enerii ile
Zanan Ve emek sarİ'ederek daha kaliteli iş yapma giicünü, tbalivctlcrinde canlılığı sürdürebilir gcçerli başrı,vı 1akalarnasuıda
zcnlin hazırlavacaktır.

Kalite, İrrr* * insaıı etkinliği ile doğru<tan ilgili olduğunttan, koıraklama işletmeleriııde her kuruluş ve onun her çalışaıuiÇİı kalite son dr-T ece bılluk <;_nem ve, dcğcr taşımaktadır. Kalite hizınet sektöründe insan faaliyctleriyle belirleniligi ve oııunla
Yakın iliŞki iÇinde bulunduğıından. sahip olduğu özel]iklerdcn clolayı tliğer scktörlcrdcn farklılıklaİ g(istcrmcktedir:

a) tIimıet fiziksel olarak tıoyutlandırılamaz, tanrmfaııamaz ve ölçülenıez.
b) I Iiznıet depolanaınaz, saklaıraınaz. geri kazanıını nıaimktııı değildir.
c) Hizıııct insan dbwanışlan ile vönlenrlirilen bir dizi ctkiıılikten oluşur.
d).t}ir eŞva iÇin sözkonusu olan kullanını örnfi,ı, hizınet için söz konustı değildir.Ilizmeı içİn hizınetin sürekliliği
sözkonusudur.
c) Iliznetin bir zainan boyuttı vardır. Iiu boyııt bir başlangıç ve bitiş noktası olan zaınan dilinıiylc tanımlanır.İ) hizmet vöırctiminde y.*rsoncl vönetimi çok onemlidir. Vcrilen hiı.metin iiaerinde ir*un **u*n* o""rİ İ-",ı"dır ( l8).

Yukanda saYı,lan özelliklerinıleıı dolavı ıirctim işletıneleri kaliteyi gcliştirme ı,a ü kalite| ,iıçrr," tonururr,ıo'1,İr,r"t
iŞletınelerine göre daha avantajlıdır. tlizmct iil-etme si,iırecinde işgören, müşteri ve işletme (hizmeİ ortamı) iioğrudan yer alır.
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llizmetin kalitesini de bu üç unsur arasrntlaki etkileşim belirler.Bu nedenle, hizmet işletmelerinde hizmet kalitesini geliştirme

çatıalan liziksel olanalilarla ilgili olduğu kadar, insan kaynakları yönctimi anlayışı ile daha çok ilgilidir.
Hizmet kalitesi; hizmette ifade e«lilmiş ya da edilmemiş gereksinimleri karşılama yeterıeği veren özpllikler ve hİzmetin

müşteri gereksinimlerine uygunluğu olarak tanımlandığmda; hizmet ortamıııın ınüşteri gereksİnimlerine uygtn bİr bİÇİınde

hazırlanması ve beklerıen tüm hizmellcrin sıııulınasıyla kalite sağlanmış kabul edilecektir. Oysa hizmetin emek Yoğun olması,

nrüşterinin hiznıct üretme sürecine katılması ve hianet üretildİğİ anda tUketilıneisi, kaliteyi işgörerı tutum ve dawııniŞlarına

bağlaınaktadır.
Görtildüğü gibi hianet kalitcsiı nıüşterilerin bekleııtilerine yaıut verccek tiim liziksel olanaklann sağlanmasıyla ilgili

olduğu kadar, ingarıın örıemli ve değerli görüldüğü bir yönetim anlayışının varlığı ile de ilgilidir (l9).

Kalite gibi hizmet kalitesi rle çok boyutludur. Hipmel kalitesi geilşletilmiş siiı:eç olarak düştinüldüğilnde ; tedarikçilerini

ve müşterilerini içine alır.Flizmet orgaııizasyonu tedarikçisinin kerıdisine gerekliliklere u_vg'm ve kusursı.u iiırtirı temin edec$,inden

emiıı olmak duruınurıdadır. I{izıınet organizasyonu alırıca keırcli personelinin işlcriiri kalite gerekliliklerine uYgun olarak

vapılacağından eınin ohnak zorurıdadır. Şekil I de gösterilmiştir.

Tedarikçi , Hizmet
:

)rganizasy()nu

MUşteri

Geribildirim Geribildirim

Müşteriden alınacak olan gcribıldirim bilgileri lrizmet klitesinin ivileştirilnıesinde birincil öneme sahiPtir. I'Iiııınet

orgarıiraasyonu müşteri geri bilılirimlerini ve kentli deneyimlerini btittiııleştirerek tedarikçi kalitesini iyileŞtirmek iÇin gerekli

önlernleri almalıdır (20). Bunıın sonucunda -hizmet mekaniz-ınalarının ve çalışanlann pertbrmanslarını hatıısız etkili olarak

gerçekleştirmeleri. kusursuz, ,ioğru, güvenilir, zamanrnda hizmetin sunumu, koşullara ulgun dogru önlem alınması ve doğru

sorunlann,tıelirleıımesi ve bıınlmın.çözülmeşi sağlanabilecektir. llütün bunların sağlanabilmesi; geniŞ katıhmlı kalite Yönetiıni

olarak iiaric edebilecçğimiz "tiretilen mal ve hizmetlerin, işletme siireçlerinin ve personelin sürekli ivileŞtirilmesi ve geliŞtirilmesi

yoluyla en duştık toplam maliyet <ltDeyinde, önceclen belirleırmiş olan ıntişteri ihtiyaç .ve bckleırtilerinin, ttim ÇalıŞaıılann

kendilerindeıı beklcnen viıkiıırnlülükleri 1,erine getirmeleri ile ütmin edilerek (karşılanaıak) iŞletme Perlbrnransrnrn iYileŞtirilmesi

strağisi, (21) şklin<le taııımlarran toplam kalite yönetimincle saklıclır ve bu anla,vışı konaklama iŞletmelerinde de "Vtl'ııetlııde

başannın .veni yolu., clur. Amaçlanan hetlef'lere ulaşılmasını sağlaınak için, toplam kalite yönetiminin öztiıııtı oluŞturan ilkeleİin

heniınsenmesi ve uvgulanması zorunludur.

a) Önleyici Yaklaşım : ,

,toplam 
Kalite Yöı-ıetiminiıı en belirgin özelliği. ürünüıı veya hiznrctin ürctilılikten soııra dcııetlenmesinden zi-vatlc iiretim

si,irecinde deııeüenırıesi ve iyileştirilmesi anlayışına öırern verilınesirlir. Aı'ııerikT_ ft"l ve Motel lJirliğiniıı ÇeŞitli otellerde

başlattığı kalite teminatı p.ogru*ıu.*nro sonucunda, konaklama endüstrisinde kaliteli hiı,met. vcrmenin en etkin -volı.ınun Problemiır

ortaya |ıkrnadan önleamesi olduğu anlaşılmıştır (22). Konaklama,işletmelerinde 
-lKY u-vgrılamalan doğnıltusunda " hatalan

aırkla-mak- yerine .ihata yapmamak " vaklaşımı, önle__vici _vaklaşım, planın rJoğru yapılması 'l'KY nin ten'ıel ilkelerındendir (23)

Mal veya hizıner tiretiİdıLien soıua onu denetleıırenin bir aıılaını yoktur. Meınnıuı olrnayan bir ıııüŞteriYi tatnıiıı etmek iÇin öncrilen

oda 1iyatı indirimleri, ücretsiz ikramlar, iş iştcn ge,çtikten sonra problemi çözmek için -vapılaıı israt'lardır. Bu drırum, hcnı iŞletmeYe

ıııaliyet getirmekte, heın <le müşteriııin çoğu zanıan tatnıiıı ba şekilde oteldeı,ı aynlınasuıa vard.lınc1 olınamaktadır. 1bPlanı Kalite

yönetiminin uygglanmasıy-la. bu tiir maliyetlerin minimtıma indiği vc hatta taınamen ortadan kalküğı görtilmtıŞtiir (24). t]u

bağlaınıia rrv, nın sıin hatayı gerçekleştirme_r"i ııeoeıleoİgi biliıımektedir ve buna karşın hizmet kalitesiııin '1nüŞteri ihliYaÇ, istek

ve beklentiJerine uygun ,ızeİı*ıenn yönetimoe belirlenmiş standartlanna stireKli ve tutarlı bir tarzıJaVo l00 uYumu " (25)_olarak

ıaırımlanması sonucunda; konaklaına işletınelerinde etkiır bir hizınet kalitesi için 1'oPlam Kalite Yonetimine en Çok gereksinim

tluwlduğu aç ı kça gözlenmektedir.

çtinku konailaına işletınelerinde rekabet yoğun<lur. Mt§teri tatili konustm<la sayısız deııebilecek saYıda seÇeııeğe sahiPtir-

voş* seçimini yaparken, politik, ekonomik, kiıltiiırel tieğerler gibi faktörleri gözönüne ahr. KamuoYunda bilinÇli veva

bilinçsizce ,varatılan ıınajdan etkilerıir. I)olaysı ile bir tesisiıl müşteri taratindan "seçilınemiş" olması için kuruluŞıııı kontroltı

tlışında pek çok ctken vardır. l}una müşteri nremnuniıetsizliğini eklcmek ( kötü ima1) intihar anlamına gelmektedir. I]u nedente

auşİ".lvl *"rorr* etmek, tekrar gelınbsi ve başkalanna rel'erans vennesini sağlamak hayatta kalmanın vazgeÇilınez koŞuludur,

b) Tcdarikçilerte İşbirliği :

Koııaklama işletmeleriırde teıiarikçi_ve (yan sanayi) bg,T|lrk FliO" Yc,mek, rchberlllı c:li-eğlence, sPortif ve kiiltürel

l.aaliyetlerin her biri 1hrkh tedarikçiler taratiıı«lan saglanır. tlerbir tedarikçinin hizınetinin kalitesi btittın bir hizmÖtin kalitesini

oluşturacağındzm] ılKy felsetesi benimsemiş tedarikçi ve konaklama işletmesi hizmeti sonucwıda mlŞt§ri memnruıiüetinin

*gİ*-*İ tolaylaşcaktır çiinkü talil<le hataya tıüammül yoktur, insaırlanır hatalara ve hoşulsuzlı.iklara uı hoŞgöriistiz olduğu

anlar tatil anlandır. Mü$enyi memnun etmek hem Zor hem.d(J zonmluluktur (26).
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. Müştcıri mcmnuniyetinin sağlaııabilmesi işletmenin girdilcrinin (bilgi, malzemc, işilik ve ckipıııtm) kalitcsinin iyi

olmasnra bağh<lır. te<larikçilerle ortak gibi çalışarak, rckabit güctinü arttıracak girdileri eıı kaliteli, ekononrik ve hızlı şekilde
tcmin ctrhektir. Kısaca işlctnıe.ı,c hatasız girdi sağlamaktır.

I]un<Ian böyle konaklama işletmelcri kEııdisi ile çalışaır tedarikçilere kalitc talebi ile gitmeleri, bu tedarikçilerin ıle kendi

tcdarikçilerine aynı talep§ bulı.ınmaları, konaklama işletmcleri arasıh<la birleşen kalite rekabeti bir "kalite çığı" (27) oluşmasına

sebehi_vel vercccktir.
c) Müştıİri Odaklılık :

Konaklanıa işletmclcrindc'l'optam Kalite Yönetimi toıncl ilkclerinden dış müştcrilcri memnun ctnek için iç ıııüştcrilerİn
(çalışaı,ılar) önleyici yklaşıiıı doğrultusunda etkiıı çalışnalan gerekmektedir. I)aha öncedeıı de belirlcndiği gibi hiz-nıetiıı cınek

1,oğtııı olması neıleııiyle müşterİ tatınini (iç<iış müşteriler) i-iz.ırinde son derecc <lnenİlc durulması gerekir (27). Çünkü üretim
işletmclerindc ınalın kaliıcsi, malın keırdisiylc sıııırlı ikcn konaklaına işletıneleriıııJc hizmctin kalitcsİ yaşamdır, karşılıklı anlayış
ve iyi nivct ile kalite varatılır ve vaşatıhr (2ll).

Konak]ama işlctınelcriııclc her personeliıı suıracağı hizuıet kalitesi, hizmctin tiretildiği siireç içerisin<lc bir önccki iç
ıntiştorinin ptrtbrmansrna bağlıdır. l}undan dolavı her iç müşteri kçndinden sonra hizmetin sunulmasııra katkıda bulunarak diğı"r iç
ıntişteriyi hoşnut etmc,k duruınundadır. Böylecc lKY' nc g,öre sunulan hizınet etkinliği ve soluçl:ıruıııı iç miışterİlere de katkısı
göz öniiılc alınınaktadır. (hneğin nrutt'ak-rcstoran dcpartmamı çalışaıılan. önbı.iro-kat hizmctlcrİ departmanı çalışaııları arasındaki
hiz.met aktnnmlanııclaki kalite tlncmli<lir. 'tKY' niıı müşteri o<lakhlık itkesiııe göre txilümlerin (iç miişterİler) İstek ihtİyaç ve

beklcntilcrinin (hizmct ile ilgili ) awıntılı bclirlcnnıcsi hizıııctin özcnle hazırlanıp «tiğer böltirne kontrol ederek tlewedilmesi
sözkoıusudur. 'fKY' nin tenel l'elsel'esi iş ve_va hizınetlerin tuun prosediir ve eırirlerle yap,lıııaşın_ın.cngellenerek her departnranda

en gcncl hizmetteır cn awıırtılı hiznıete kadar görcv ve soruı-ıılulukların belirleırnresi ve buruır sonucrırdal bilinçli uluınlu ve

sistenıli bir şekilde çalışılarak hizmeıiıı ,verine ğctirilmesi ve böylece'hizınet kalitesinin arttırılabilınesi doğrultrısundadır. I}u

neılcnle konaklama işlctırrelerindc hizmet kalite rnlitikalaıı ve amaçları Vöniindc vctki sorunıluluklar, proseslcr, proseıiürler,

ıııa<l<li ve insaıı kal.rıaklanndan ırrcl,tlana gelen sistenı uyurnu ycni kurumsal hedellerin isabetli tıtlirlcnmcsi açısırı<lan öncm
kazaırnıaktadır. l}rı nedeııle öucelikle iç müşterilcre vapılacak olaıı yatırrm (hizmetin daha kalitçIi olabilmesi için hatalarııı iç
ınüştcrilcrcc tespiti vc yönctiınc katılınaları, sürckli eğitiııı) uzun vadedc.ycrinden sarsılmayacak sağlam. islikrarlı başarılar
sağla_vacaktır. ltu bağlaında;konaklama işletmclednde üst 1öııetinıin iç nrüşterilere dewedeceği sorumluluk işletrnenin verimliliği
(Etkinliği) için hizınct kalitcsidir.

Kalile sağlama tcknikleri arasınü istatistiğin özel bir veri bulurunaktadır. [sascn kalite soruııları birer değişkenlik
sonıırudur. Dcğişkenlik sorununa hakinı olahilnıek içiıı de istatistiksel yöntemlercleır olabil<liğince çok yararlaıımak gcrekmektedir.

TKY: nin temel ilkelerinden olan istatistik ve aıralizı olavlara ve konulara bilimscllik vc objektillik içinde yaklaşmak,
duvgusallık ve sezgiye yer vcnnemek, akılcılığa hakin,ı olıııak (ll{)). Toplam Kalilc Yönetiıni sisteııri istaİistiki vcrilcrden
vararlanarak çözüm geliştirdiği siirecc işlctınede ctkinlik vc vcrin-ılilik artar.

KonakIama işletınclcnndc nıi,işteri ırıenuıuniyctiriır bclirlcıımcsi . ölçiılehilir tlegerlendirilebİlir sayısal vcrilcrc
davandırılması için kuIlanılabilecck ctr uvgun yöntenı a*ctlerdir. Anket sonuçları gcrbktigi şkildc değerlendirilıneli vc
islatistiksel sonuçlar belirlenmeli<lir. Diğer tarallan işletıncde iç raporlaıııa öneınlidir. Pazarlama, satın alma, önbüro ve mali
işlerin, hallalık ve aylık di|zcvde çıkanlan raporlar işlctmenin bütiin t,önetim stireçlııinde vapılnrası gereken işler. ve alınması
gcreken kararlarcla biiyük 1ıarar sağlar.

Konaklanıa işletnıelerin başarılı olınası ve başansını sürdürcİıilmesi kalite.kontrol çalışmalannda etkiıılik ve örgütsel
iklimiıı bma uygüı hale getirilmesi ve örgütün tün çahşanlan ile birliktc güdülcnmesi gerekmektedir. Ilizmet kalitesinin '
i_1,-ilcştirilmesinde, hizmet üretiminde etkinlik sağlanmasında ve verimlilik artışlan elde eılilmesinde istatis.tiksel kalite kontrol araç
vc ıckniklırinin bu amach uvgtuı olarak kullanılması öııenıli ölçi,ide etkili olacaktır. |}u nedenle hizmet yönetim süreci ilc
istatistikscl kalite kontrol araç ve tekniklcrinin buttinleştirilmcsi bültik önem taşımaktadır (_j l )

e) Grup Çalışması :' Toptaın kalite yönetimi teınel ilkelğriııd* g.,,p çaıışınası; çalışanlann hcr ıliizey<le grup çalışınalarını etkin şkildç
ytiırütmek için yaratıcılığı ve sonın çözıneyi kurumsallaştırma anlayışıdır.

TKY' <le herkesin etkin katılınıı önemliıtir. Kahlıın,.sa<lece kalitede sürekli gelişim içiıı <leğil ırrotivasyonu arttıncı ve
eğitsel katlıısı bakımrndan da öncmlidir. l)eruonclin motivasvonu yerine getirccek görevleri vc bulıınan ttım lbaliyetleri destekleme
Şklini aııIaınalan ile başlar. ç^alışanlar; bütün seviyedeki miikenımel iş prlbrmanslannın avantajlan, <liğer çalışnlar tızerindeki
olumlu eüi!er!, müşteri tatmini, mali_vetlerin azalması. işletınenin ekonomik açıdan iyileştirilmesi gibi etkileri konusunrla
bilinÇleııdirilmelidir (32). Bu amaçIa TKY uygulayan işlc,tmelerde kalite kontrol çeınbt-rleri "aynı ınesleki i'aaliyct içindP olan veya
aYnı ünitcYe balı olarak ÇalıŞan gönüIlü gruplar " 1_j_3) iş verintic karşılaşılan probleınlcrin analizi, tanımlanması ve çoztıırnlenmesi
anvıcryla belirli periyotlarla biraraya gelerek gnıp kurarlar.

Konaklama iŞletmelerinde de TKY' nin başansında rol oynayan araç ve tı,knikler; kalite çemberlcri, istatistiki kalitc
kontrolü, öneri sisteınleri, sıtir hata, VTT (taın zamarunda üetim), ıakıın çalışmalan, so.ruıı çözme gruplan vb. her dtizey<le,
belirlenen konularda 8rupÇa saptanarı ıımaç ve he<letb ulaşmayı sağlayacak gelişmc ve dcğişimleri gerçekleştirmek İçin
uYgulanmaktadır. Iler sektörde olduğu gibi koııaklama işletnielerinde "persoııeliıl veriınliliğini arttırmak ve kaliteyi kontrolden çok
Yeniden YaPılanma ile sağlayabilmek için nıhsal liderlik. ktiltirel vaygınlık ve smırslz isteklerin tümihıü arııavabiımet bütün;



Diğer taraftan "açıklık ve etkili iletişim,etkili işbirliği' organizasyonun rekabct güciinü aTttlnr. tsu durum çalışaııların
ilgilİ, ıııotive edilmiş vc csnek koşııllan ile kendini göstcrir. Böyle bir güce sahip olınak, başkalannı laklit etmekten ve her ttirlü

ilcrleıne açısından çok ılaha iyidir (35).

Konaklama işIctmclerinde ınüşterinin değişik ülkeler<len gelmcsi hizmel kalitesinin koruııırasını çok zorlaştınr. Ilizmet

standartlannda esncklik getirerek yaratıcılığı, hayali, harekel" kapasitesini arttırarak, ttitn kültti,rlcrc hitap eecek tıir hianet kalitesi

sunma kapasitesjıre sahip olabilıne için ıniişteri ile yaşayan işgörerılerin yönetime grup çalışnıalan ile katılması şartıdır,ve bü

anlayışı4 geliştirilmesi için her tilırlü önlcmin alınabilmesi.gerekir. Ç]ünkü:'hizmet kalitesi standardı hiç bir ııaman sabit ya da

tamam-lanmış değildir, hergün iyileşnekte, giizclleştirilmektedir." ( 36)
Konaklaına işletmelcrindc müşteri ve çalışnlar arasındaki stiçekli vc kişisel iletişim ise tzaktan piyasa araştırması yerinc

persoııel ile drığnıdan doğruya yapılmalıdır. Çiiııktl çalışan-müşteri arasında iletişiın vc anlaşn,ıa dtizcyi fikselince yapılaır yanlışlar

ve sürckli denetimin gereği tte azalacaktİr. Çalışanlar arasındaki iş ve ilişki kalitesi işin eğlcnceli olmasırıa ve işgörcııi

gururlandrmasına, prolbsyonel yeterlilik dawanışları ile hazrrlanmış olnrasrna, işbirliğine, iş ortamrnda iyi koşullar sağlaırmıŞ

olnrasına bağhdır (_j7). Sonuç olarak konalilama işletmelerinde hem vanları hizmet standardı korunrak hem de bu standardı

geliştirmeye yönelik çaba göstermck hareket özgtirlüğünü sırrırlandınııamak gereklidir. "tlareket özgtirlüğil; çalışmaııın gelİşmeye

vönelik çabalanna sistemin yol açması, <lestek olması ve hatta itmesidir. t}öylece çahşanın sisteme katılıryı kolaylaşır, Çtillkü
gelişme yapabilmek için sistemiıı detaylmını öğreıımek gerekir" Sistem sorgulanrr eğer gelişıne noktalan gtlrulürse bu yönde

çalışıtır. l}öylecc gelişme ve iyileştirme çalışmalannda daha öncc iikiine değcr verilmiş kişiler tiaha aktif rol oynayacak,

motivasy<ıırlan artacaktır." (38) Konaklama işletınelerinde TKY ile tist yönetimİn liderlİğİ ve grup çalışması ruhrınun

oltışturüması sonucu dştirıme ve uygulama birleşecek ve hiıımet kalitesine tam katılım sağlanmış olacaktır.

f) Sürekli Gelişme :

Siiırekli gelişme TKY' nin eıı teıırel lhaliyetidir. Üst yöııetinrin liberliğinde eğitilmiş personel takımlar halincle orgaıüe

olacak ve "müşteri odaklilık" sonucu belirlenen hedefler doğrultu*ırıda geliştinne çabaları yapılacaktır. Siirekli geliŞtirme

uygulamasında, Shewart ya <la Deıning çemberi adıyla anılan "planla-yapdoğrula-karar ı'eı" çemberi genel ÇahŞma çerçevesi
olarak kullanılır. lKY' de, kararlar kişilerin inanç, dllştirıce ve varsayımlanna göre değil, sağlıklı verilerden clde qİilerı gerçeklere

göre verilir (39). Deming çemtıerinin siırekliliği sözkonusııdtır. :t}ir anlamda "yeterince iyi asla yetefli değildir" anlayrşı örgiit

tirtırıu (mal, ve hizrnet) daima iyileştirileceğini anlatır (40), Gerçı,kteıı daha iyİ olanı elde etmek İçİn han toplumsal.göstergelerrİen

hem <le kerı<li.göstergelerimizdeıı yararlanmı* gereklidir (4l ). Probleııı çözmek kalite yaratma sonril.ına çöztlm getirmez, çöziiın
sorıınlan yaratan stireçleri anldirıak ve sürekli iyileştirebilmektir (42).

Stırekli gelişme (Ka: Değişım, Zqı: Lyi ) süreçlere ytıneliktir. Sonuçlar iyileşlirilmek isleniyorsa o sonucu sağlayan

sti,reçleri'(prosesleçi) iyileştirmek gerekir. t}ir diğer özelliği de herkesin kaülımını gerektirmesidir. Gelişme kollektif olarak

topluca ekiplcr vasıtasıvla mğanauaktır (4-j).

Stiırekli gelişmenin yarmlan iizerine ç* §ey sö.vlenebi|ir. Silrekli gelişıne savesinde; (44)

Kuruluşm tüın taaliyelherinde bir canlılık ıneydana gelir.
.'toplulıEıır_ı avıu .ımaç ve heıJef doğultusunda çalışması sağlanır.
ı Departmaıılar keırdi işlerinı <laha etkin ve verimli biçiın<le furtittir.
ı Etkileşim içinde olan departmtmlann ortak soiunları en kısa yoldan ve kalıcı bir biçimde 9öziirnlenir.
ı Çalışnlannbilği ve tıeceri dtiaeyi ytlftselir, motivasyonu artar.

. prodiıktivite ve diğer temel rekabet rııısurları tiaha hızlı bir gelişme gösterir.

Siirekli gelişme i,elselcsi, eğitimin örgüt tııralindan çalışanlar için sadece işlerinc baŞladıklannda Ya da ınesleklerinin

_ 
belirli noktalarında sağlanan bir etkinlik olmadığı g".ç"k -lu-ıyla eğtimde, biçimsel direkiiflere daYanan eğitime 'Jaha az

ağırlığın veril<liği ve pe.rsoırelin; yöııeiicilerin de yardımı ı,e kılavuzluğu ile kendi öğenıne faliYetlerini kendi baŞlarına

yiiriltmülilri sorumluluğuntm-gideekaftlığı silreç olarak kabul edilir (45).

Stirektigetişmeka}iteyi3eliştimıek aıııaeıııd*olan yönetiınlerde kalitenin "tasanm, uygunluk, perlbnnans" boYutları öneın

kazaıunaktaılır, Sürekli gel.işme işleaneler için temel olan, ihtiyaçlara, çahşma koşullarına, iküsadi durumuna, gsleneklerine uYarı

ve insan kaynakiarımn 
"*rıı 

t İır**ı ile sağlanabileıı'ytimaiın url"vş, ile gerçekleşeı;eklir. Etkinliğin haYati üıeın taŞıdığ

konulaı
ı Çalışaıılann kendisini geliştirmesi ,

. İşletm"nin gelişmesi

. çağdaş toplqmıırı gerçekleşmesi ve yaşaınasl için etkin yönetim zorunluluklur (46).

Koııaklama işletmelĞrinde ,"Turizm olgusurıa uzfıIı vadeli perspektif içinde bakma, kalite sağlama konusruıda kararlı ve

tutarh politika izleıne, her şeyderı cmce korıtrol edileıneyeır şartlan şikayet etmek yeline kaıdimizi değiŞtirmeYe ve diı'zeltmeYe

ö7-et1 gö§terme alışkarılığı kazandırmak gereklidir" (47).

Özellikie, yoıetİınin alt kademelerinde kalite problemini çdzmede göstereceği destek ve ilgi çok önemlidir Konaklama

. erıdüstrisiille kalite yönetiminin başarıszlığa uğramasıpd*i erı btiyrk etkenin_yönetimin kalite grtıPlarının ÇalıŞmalarına destek

Siirekli gelişme; konaklami işletmelerinde kalite gruplannın kurulması işletmede ortak sorıırnluluk bilincinin aŞılaııması

ve yardımlaşmaıun arttınlması aüı:ıcına hizmet.eder. Diğer tara{tan çahşnların birbirlerinin bilgi ve tecrU§_lelnaen

tu_vÜıunıımurr. departmarılar'arası kurulmuş gruplann, çalışanlara ttiğer departmaıüar hakkında bilgi ve hizınet iireüldiği siııreci

top yehın olarak görmesi ve bırnun sonucun<la rlepartmanlar arası lardımlaşıırıının artıŞı, iŞgörenlerin diğer dePartmanlann

ihtiyaçlannı daha ivi anlamasıvla sağlanabilecektir.
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soNUc

-İ(onuklama 
işletmelerindc hizmet kalitcsi daha önceden planlanabilcn,ölçülebilen ve ılenetlenebilen bir dizi t'aaliyetin

uygulamasına yöneliktir.Konaklııma işletmelerinde hizınet kalilesiııin etkinliği ise,bu l'aaliyetlerin belirleneıı bir ihtiyacın karşılanmasına
yönelik olmasına,diğer bir itade ile hizmetin btinyesinde belirlcneıı o ihtiyacın lam olarak giderilebilmcsi için btitun istenilen öz_cllik ve
karakterleıe sahip olmasura ,bağlılığıdır.Buıun sonucu olarak ihtiyaçlara yönelik hizrııetin kalitesinin arttnknası;hizmetin çok iyi
planlaııması, uygulanması,sonuçlannın ölçünılerımesi ilc sağlanabilcceği açıktır.

'Konaklama iŞletmelerinde tüketicilcrin,ihtiyaç ve isteklerinin karşılanmasrııda uygunluk,güvenilirlik,ıni,ikeırunellik arayışı ile
beraber bu niteliklere sahip hizmet üretim sürecini işletmenin bütiin mekanimıalannr aynı hedefe doğru harekete geçirmesi gerc.kliliği ve
sürekli kılınmasırun yollanndan biri Toplam Kalite Yönetimi anlayrşının uygulanmasıdır.

Konaklama iŞletmelerinde müşteri açısınrlaİı birbirine çok benzeyen fıziki tizelliklerin (tesislerin) arasındaki t-ark sa«leı;e "hiıırnet
lhrklılığı" <lır. [jlkeınizdeki fiziki olanaklann sağlanması açısından mtikemmellik dere,cesi sağlarıabilmişkerı, aynr olanalilann hizmet
sunumu iÇin varolacağını söylemek teınenniınizrlir. Konaklama işletmeleri turizındeki kalıcı yerini uluslararası kaÜul gtıren standartlara
uygun hizmet kalitesini etkiıı hale getirelek ve farklılaştırarak sağlamak zoıundadır.

t}ilimsel ve akılcı yaklaşımlar, ıımaca ve kullanıma uygunl.uk arzulanan gereksiııimleri stiır'atle karşılamak, kusursız. ve
mılkeınmel baŞn, esnek ve yaratıcı çöziiml]er, etkin, verimli, sllrekll iyileşme, değişim ve yenileşmeyi başarma sanatı olarak Toplaın
Kalite Yönetimini her vönüyle benimsemek gerekir.

Konaklama iŞletmelerinde etkin politika ve strateji belirlaııe; çalışanlann,her tiirlü kayırağın ve proseslerin uygıın bir liderlik
anlaYıŞı ile Yönlerıdirilmesi ve yönetilmesi,doğru tiıretimi ilk defasınü yapabilme ve,bunu her deiasıııda yapmayı hedei'leme,örgütiin bir
bütün olarak etkİnliğini sağlama,uzun vadede işletmenİn karlılığı ve veriuıliliğini arttırarak müşteri tatıninini eıı uygüıı iiyatla ve
rc*abetÇi bir üsttiııılil&lö sağlayabilme çağdaş bir yöıretim anlayışı olan'toplam Kalite Yöıretimi ile sağlarıabilecektir.
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KoNAKLAMA sEKTöRüNDE TopLAM KALiTE vöııeriui :

'': 
UYGULAMAI\.ı* otĞnnııxuhİı'ırns 

{-) Tamer B.LAT
Oya Aytemiz SEYMEN

Son yıllarda, işletmelerin yönetim sürçlerini, yöngtsel anlayış ve felsefelerini organizasyon yapilarını ve
çevreleriyle olan ilişkilerini büyük ölçüde etkileyen've esaslı değişimleri gerektiren yeni yönetim yaklaşımları ortaya
çıkmakta ve bunlar konaklama işletmelerini de benzer şekilde etkisi altına almaKadır. Bu yönetim yaklaşımları arasında
en çok tartışma konusu olan ve en çok ilgi toplayanlardan biı:isi de Toplam Kalite Yönetimi'dir (TKY).

TKY, günümüzde işletmelerin uzun vadede karlılık ve verimliliği elde ederek .rekabetçi üstünlüğü
yakalayabilmeleri için salt en ileri teknolojilere, ekipmana ve hatta en kalifiye işgücüne, sahip olmalarının yeterli
olmadığını öne sürmektedir. Bütün bunlara sahip olmanın yanında, TKY; örgüt yönetiminde müşteri odaklı|ık, tasarımda
kalite, tam vaktinde kaliteli üretim, sürekli iyileştirme, istatistiksel düşünme, grup çalışması, sürekli eğiti4 ve önleyici
yaklaşım gibi ilkelerin benimsendiği bir tür yeniden yapılanmanın gereğini vurgulamaktadır.

Konaklama işletmelerinde bu yönetim yaklaşımının benimsenmesinde en t'emel neiJen, hizmet kalitesinin
iyileştirilmesidir. Bunun sağlanması, öncelikle iş|etmeni.n mal ve hizmetlerinden yarar|anan dış müşterilerin ihtiyaç ve
isteklerinin kalite, maliyet Ve hız unsı"|rları boyutunda. karşılanmasını ifade etmektedir. Ancak bunun yanında, TKY tüm
işletme çalışanIarlnın, işletmenin içinde bulunduğu dış çevre biriııllerinin, toplumun ve işletme sahiplerinin de en üst
düzeyde tatmin edilmesini hedefleyen bir yönetim yaklaşımıdır.

Bu çalışma, Türkiye'de, 1992'den bu yana yönetim anlayışını TKY doğrultusunda değiştiren Turtel Zincir Otel
İşletmesi'nin uygulamalarının incelenmesini ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. Yapı|an inceleme ve değerlendirme

. çalişması, işletmenin TKY'ye geçiş kararını verme aşamasından başlayarak, bugüne kadar geçirdiği tüm sürçleri ve
karşılaştığı sorunları içine almaktadır. Ayrıca TKY'ye gçişin işletmeye sağladığı kalitatif ve kantitatif katkılar dönemler
itibariyle irdelenmekte ve ça|ışma, işletmenin TKY sürecinde karşı karşıya kaldığı sorunlara çözüm önerilerinin
geliştirilmesi ile sonuçlanmaktadır.

1. ARASTıRMANıN AMACı
Bu çalışmanın ana amacı, ima|at sektöründe başarılı uygulamalarına tanık olunan TKY yaklaşımının,' konaklama işletme|erinde de etkin bir şekilde uygulanabileceğini ve işletmelere önemli katkılar sağlayabileceğini ortaya

koymaktır. Çalışmanın, bu yönüyle, yeniden yapılanma gereği duyan ve TKY'yi kendisine rehber olarak almak isteyen
konaklama işletmeleri. sahip ve yöneticilerine; diğer yandan konuyla ilgili kişi ve kuruluşlara, TKY sürecinin ilkeleri,
yöntem ve araçları ile hayata geçirilmesi, sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sürece ilişkin ozdeğer]emenin yapılabilmesi
konularında ışık tutması amaçlanmaktadır.

2. ARAşTIRMANıN KAPSAMı
Araştırma, 1992'den bu yana TKY'yi uygulayan Turtel Zincir Otel İşletmesi'nin, Side; Sorgun, Belek ve Adakule

.yörelerinde olmak üzere 4 otelini kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. TKY'nin işletmeye.sağlamış olduğu kalitatif ve
kantitatif katkıların dönemler itibariyle incelenmesinde ise, zincire bağlı tüm otel işletmeleri değil, sadece Turtel Sorgun
İşletmesi dikkate alınmıştır.

3. ARASTİRMANİN YÖNTEMİ
Araştırmada anXeİ yOrıteml l<ullanılmış; bu ankette 27'si kapalı,61'i de açık uçlu olmak üzere topldm 88

soruya yer verilmiştir. Anket, işletmenin Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Toplam Kalite Merkezi Müdürü, Bütçe
ve Satın Alma Müdürü, Sorgun İşletme Müdürü ve Side Yönetim Kalite Temsilcisi ile Turtel Side ve Turtel Sorgun
Otellerinde yüz yüze görüşülerek doldurulmuştur.

4. ARASTİRMA SONUCUNDA ELDE EDİLEN BULGULAR
a) ruBreı- ziııciR o@ıı xnı-lre vöırıEriııi,ıılııı pı-aıvı_aıııvıe ve
oRGANlzAsyoN süREclNE lllsi(iN BuLGuLAR --
a) Turtel Üst Yönetİminin TKY've Geciş Kararı Alması
TurtğlZincirutyönetimanlayışınıdeğiştirerekyenidenyapılanma

kararı almıştır. Turtel üst yönetimini bu kararın alınmasına iten en önemli faktörler şunlar o|muştur:
*Piyasadaki rekabet şartlannın zorlaması
*-l'eknolojideki hzlı cleğişimlcre zaınanında uyum sağlayabilme gercksinimi
*Yönetim düştfurcesine ilişkin veni yaklaşımlann ve vöntemlerin ortaya çıkması ve bwılara avak uydurma gcreksinimi
*Müştcri ihtiyaç ve beklentilcrinin gösterdiği hzlı <leğişime uyum sağlama giiçltığü
* Müşteri şikayetlerincleki artış
*Mal ve hizrnetterin sunulmaşnda kalite, maliyet ve hız unsurlarınııı ön plana çıkması*Üst yönetim taratından belirleryniş finansal hedef]ere ulaşılmasında karİılaşılan güçliikler. *Çalışanlannperlbrmansınınstandartlanyakalayamaınası
*Orgllt içinde yeniliklere ve değişikliklere aşın <lirerıç gösterilmesi
*ÖrgUt içinde inibrtnel gruplann çalışma atmosibrini olumstz yönde etkileyecek ölçtide gtiçlenmesi
*Örgüt içi iletişimin btrolffatik nedenlerle sağıklı işleyememesi
Üst YÖnetim, iŞletmenin mevcut yönetim anlayışını değiştirme kararı aldıktan sonraı danışman bir şirketin

(*) Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliğ ve Otelcilik Ytiksekokulu Araştırma Görevlileri
52



önerisini değerlendirerek TKY'yi kendisine model olarak sçmiştir. TKY'nin model olarak seçilmesinde, TKY uygulayan
rakip ve rakip olmayan işletmelerin bu konudaki başarılı uygulamalaı,ı da etken olmuştur.

b) TKY've İlişkin Genel Amacların. Uzun Dönem StrateiiIerin. Politika ve Hareket Planlarının
oluşturulması i
Sozü edilen amaçlar, stratejiler, politika ve planlar, Turtel Genel Müdürü, Turtel Toplam Kalite Merkezi Müdürü

ve zinciı,e bağlı dört otel işletmesinin yönetim kalite Temsilcileri (Müdür yardımcıları) tarafından oluşturulan bir
komisyonca belirlenmektedir.

b1l TurHin TKY Doğruttüısunda B€lirlenen Genel Amaclara İlişkin "Misvon". "Vizvon" ve "Değerler"

Tffi,o,*,:"Eniyİuygulamalarıöğrenerekpaylaşmak,ülkemizinturizmdekirekabetgücünüarttırmak,
kalite könusundaki bi|gi birikimimizi arthrrnak, iş yaşamındaki uyuma ve kurumsal dayanışmaya katkıda bulunmak,

çalışanlarımızı toplumsal sorurntuhık konusunda bilinçlendirmek"
TurffiVizyonu: 'içlnde yaşadığımz turizm sektöründe iş mükemmelliği ve müşteri tatmini konusunda örnek

ve önder olarak ülkemizin gelişme politika ve stratejilerinde önemli bir kuruluş olmak' :

Turtel Değerleri : "Tı.;rtelli Konuklarına gösterdiği davranışın aynısını çalışma arkadaşlarına gösterir."
. "Turtel|i, nazik, öz, tam, temiz, açık, dürüst ve ilgili insandır.' gibi...

b2} Turtel'ln TKY've İ]işkin Uz;n Dönem str;eıiıerl
Top|am kalite yöneti mi n i n gel iştirilmesi ve yaygın|aştı rı l ması
ugl lxy've İllşkln saptar;n Heaefler
Turtel Kalite Sistemi : Maddi hataları, insan hatalarını, kayıp ve israf edilen zamanı, müşteri şikayetlerini,

kaybedilen müşteri sayısınl, istenmeyen davranışları, zarar ve ziyanı, sağlıklı olmayan şart|arı sıfırlamayı amaçlayan
Sistemdir.

b4) Turtel'in Kalite Hedefleri
Turtcl'in "Kalite I ledet]eri" şiyle sıralanmaktadır:

Yasalara Uyuın
+ Müşteri l}eğenisini Kazanmak
* Müşteri Şikayetlcrini Karşılamak
* Müşteri l{aklanı:ıı Korumak
* I Iizrneti t)iiaen içinde Yapmak

. * Temizlik ve Sağlık hketerine lJvmak
* 'fesİsin İç ve Dış Görtiııiiıntinü Korumak
* (ienel Giivenliği Sağlaınak
* Yiyecek, İçecek Kalitcsini Siir<ltirmek

Çeweyi Korumak, İnsanlan. tığitmek ve Yetiştirmek
b5} TurteI|in Ka|ite Politikaları
* Önce Kalite: l şletmedeki ürün ve hizmet niteliklerini titizlikle .tespit etmek, yerleştirmek, korumak ve

ğeliştirmek öncelik taşır. Müşteri tatminini sağlayacak ürün ve hizmet nitelikleri sürdürülür, gelişmelere uygun olarak
iyileştirilir

* M üsteri Tatm in i : Çabaların.,tümü müşteri tatminini, rakiplere oranla daha iyi sağlarrraya yöne|iKir

İşletmenin yaşamı tatmin olmuş müşterilerle devam eder.
* Her Seferinde Doğru Yapmak: Ürün ve hizmetlerin doğru tasarlanması, uygulanması, sunul,ması,. tetkiki,

proseğür ve talimatların izlenmesi ve çalışanların buna uygun yetiştirilmesi ile "niteliği koruyucu' davranışı
geliştirmektir.

anında giderilir.
* Sürekli İvileştirme: Başarının kaynağ çağdaş eğilimlere uygunluk sağlayıcı sürekli iyi|eştirmedir. Ürün ve

hizmetler sa6lıl<lı, güvenli yapılmalıdır.

" Toplumsal SorumIuluk dilinci: işletmeler toplumun bir parçası ve aynasıdır, Sosyal sotum|uluk bilinci

içinOe top r.

cl TKy,ve Gecıs Kararı üe.Buna İlişkin Gene|.AmacIar Üe_Uzun Dönem Strateiiler Konusun4a

calişanların Bilqilendirilmesi
Yönetim Kurulu tarafından alınan TKY'ye geçiş kararı doğrultusunda, daha önce tanımlanan komisyon TKY'ye

ilişkin genel amaçları; uzun dönem stratejileri, hedefleri ve politikalan belirlemiş ve bunları önce orta kademe

yöneticiiere ve daha sonra diğer tüm çalışanlara olmak üzere aktarılmıştır. Bu aktarma dışarıdan bir danı§man firma

aracılığıyla, aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilmiştir:
* Tiirn işletıne çalışanlanna yönelik geniş katılıınlı toplantılar
r Habeı btıltenleri, işletme gazetesi, memorarıduınlar. poster ve iıan tahtalan vs. haberleşnre araçlan yardımıyla

Bu aktarım sonucunda iç çevreden geri-bildirim ise aşağıdaki yöntemlerle sağlanmıŞtır:
* Kişisel göriişme
* Anket uvgulaınası
* Departmaır yöneticileri ve çalışanlardan rapor istone
iç çevreden geri-bildirim yoluyla elde edilen bi|giler değerlendirilerek tekrar iÇ ÇevreYe duYurulmuŞtur.
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d) TKY'nin Planlanması ve Orqanizasvonu Sürqcinde [arşılıklı Görüş Alısverisinde Bulunülan Dış
Gevre Birimleri
Turtel, TKY'nin planlanması ve organizasyonu sürecinde aşağıda be|irtilen dış çevre birimleriyle karşılıklı görüş

a|ışverişinde bulunmuştur:
* (iel ınüşterileri
* Müşteri gönderen seyahat aceırtalan ve hır operatörleri
+ 'laşron fırmalar
* Mal ve hianıet satan tedarıkçiler
* Kalite Derneği
* Türk Standaıtları Enstitıisü

TKY uygulayan işletmeler
I Danışman.şirket
Bu görüş alışverişi, müşterilere uygulanan anketler, sözü edilen kuruluşların temsilcileriyle yapılan görüşmeler

vs. aracılığıyla gerçekleştirilmiş ve böylelikle ilgili dış çevre birimlerinden geri-bildirim sağlanmıştır. Elde edilen bilgiler
değerlendirilerek dış çevreye duyurulmuştur.

. el TKY've İIişkin Geliştirilen Tanımlar
* Turtel'de Kalite: Müşteri istek, ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmeti, yönetim tarafından.belirlenen

standartlara yiizde yiiz uyum sağlayarak müşteri beğenisine sunmaktır.
* Turtel TKY Tanımı: Kaliteyi taahhüt etmek, müşteriye soz vermek, çalışanları yetkilendirmek, verimliliği

arttırmak, sürekli iyileştirmeyi sağlamak ve müşteriye katma değer yaratmaKır. Do|ayısıyla, Turtel TKY'yi, işgöimeyi
anlaŞılabilir hale getirip kolaylaştırmayı, ma|iyetleri düşürmeyi, israfı azaltmayı ve ça|ışanların verimliliğini artırmayı
amaçlayan bir yönetim yaklaşımı olaiak tanımlamaktadır.

Turtel'in Müşteri Tanımları: Turtel'e göre:
DıŞ müŞteri, para ödeyen konuklar, müşteri gönderen acentalar, mal ve hizmet satan satıcılar, içinde

bılundukları toplum ile devlet ve yerel yönetimlerdir

, Diğer hizmet birimleri, iş arkadaşları, astlar vğ üstler de iç müşteİi|eri oluşturur ve dolayısıyla iç müşteri,
"iŞimizi görürken bizden önceki ve sonraki insandır,' her Turtelli istisnasız birbirinin müşterisi,dir.

* Turtelli: Turtel'de çalışan, Turtel ürün ve hizmetini meydana getiren herkestir..
* Turtel KaIite Mozayiği: Müşteri tatmini için tüm çalışanlardan ve bunların çabalarından oluşan birlik ve

beraberliktir.
* Turtel Kalite Sistemi: Neyin, ne zaman, nerede, kim tarafından, hangi usullerle yapılacağını belirlemek

üzere yapılan planlama, yürütme ve kontrol etme çalışmalarının toplamıdır.
' Turtel Birevsel Öneri Sistemi: Turtellilerin teker teker, birey olarak yaptıkları llGlite iyileştirme, örıerilerinin

bir sistem iÇerisinde değerlendirilmesi ve uygun bulunanların standart uygulama haline dönüştürü|mesini sağlayan
sistemdir.

Bu tanımların iç ve dış çevreye aKarılmasında aşağıdaki araçlardan faydalanılmaktadır:
* Tü.ırtel Genel tanıtım Kitabı
* Turlelli Kalite El Kitabı
*'Iurtelli Pcrsonel Ill Kitabı
- İJ;İ' Ojr* yazıh haberleşme araçIan (Tu(el Kalite için l0 Dakika, Tuırtel Toplaın Kalite Yönetimi Analıtar
Sözctik ve Cümleler. Turtel Kalite t}ilinci l}ültenleri)
* Çalışanlara yönelik toplantılar 1Turtel Kalitc İçin l{] t)akika Toplantılan gibi).
fl Tky Doğrultusunda Turtel oroanizasvon yapı ve İşlevisinin Gözden Geçlrilmesı
Elde edilen bilgiler ıŞığında, Turtel'in TKY'ye gçmeden önce iş analizi ve buna bağlı olarak iş tanımları ve iş

gereklerinin be|irlenmesine yönelik sistemli bir çalışma yürütmediği; bu çalışma|ara formal bir biçimde TKy,ye gçişle
birlikte baŞlandığı saPtanmıŞtır. Bu çalışmalar sonucunda yeni iş tanımları ve iş gerekleri oluşturulmuş ve bunİa,
"Tu rtelli Personel El kifabı" nda toplan mıştır.

TKY doğrultusunda yeniden düzenlenen organizasyon şeması incelendiğinde, Genel Müdüre bağlı, TKy,den
sorumlu bir ToPlam Kalite Merkezi'nin (TKM) oluşturulduğu görülmektedir. Bu merkez ile organizasyonun tüm
kademelerindeki Ça|ıŞanlar arasında, fonksiyonel bazdaki ilişki|erin dışında TKY,ye ilişkin karşılıklı bilgi aktarırnı, kalite
iYileŞtirme ÇalıŞmalarının yürütülmesi, ölçüm ve değerlendirme ğibi konularda sağlıklı iıeİışımi kurabilecek yönde
yapılaŞmaya gidilmiŞtir. TKM ile zincire bağ|ı işletmeler arasında yukarıda belirtilen iletişimin sağlanabi|mesi için
otellerin Müdür Yardımcıları "Yönetim Kalite Temsilcileri' olarak görevlendirilmiştiı..

TKM'nin kuruluŞ amacı, tüm organizasyon içerisindeki ça|ışanlara yol göstermek, iç ve dış müşterilerle
iŞbirliğini sürekli geliştirmek, TKY doğrulİusunda yapılan tum çalışmaların işletmeye ve işletmenin iç ve dış tüm
çevresine olan katkılarınl ölçüp, değerlendirmek ve sonuçları aktarmaktlr

TKM merkezinin. baŞlıca görev|eri, TKY uygu|amalarını sağlıklı bir şekilde 4 tesis bünyesinde yürütmek Turtel
kalite Değerlendirme ölçümlemelerini yaparak sonuçları tesislere bildirmektir.

TKM, bir müdür ve büro elemanından oluşmaktadır. Direkt olarak Genel Müdüre bağlı olan bu departmanın
Yöneticisinin diğer bölüm Yöneticileriyle ve çalışanlarıyla bir ast ve üst ilişkisi söz konusu Jeğildir; yani fonksiyonel
yetkisi bulunmamaktadır, kurmay yetkiye sahiptir.

ql Tky Doğrultusunda İsqören secim süreci
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Mevcut işgören sçim sürecinde TKY'ye gçişle birlikte önemli bir deği§iklik yapılmamıştır. Bu süreç, lşletme

Müdürü, işletme Müdür Yardırncısı, insan]l(aynakları Müdürü, Personel Şefi, TKM Müdüründen oluşan beş kişilik blr

komisyon tarafından yürütülmektedir. Eleman seçiminde temel alınan kriterler, adayların dzgeç.mişleri (eğitim durumu,

deneyimivs.)ve ilk görüşmeler sırasinda edinilen jntlbalardır. Mürnkün olduğu ölçüde daha önce çalp|ıOlislelm9lerden
bilgi ;dinılerek seçim yapılmaktadır. TKM yöneticisi, adaylann TKY'ye uyum sağlayabilme yeteneklerinin bu görüŞmeler

süresinde anlaşılamayacaglnı, aneık egitim ve yetiştirme faaliyeİlerini kapsayan işletmeye uyum sürecinde bunun

anlaşı|abilecegini ifade etmiştir.
hl TKy DoğrtdüısııüdaYa|ın }tiznet lci EĞithı üe-}reüştirme Prooraml4rı
|şl"t1n*,,r, r"*"uİ ııtzmet içl eğitim ve yetiştirme programlarına ilaveten, TKY doğrultusunda düzenlenen

aşağ ıdaki prog ram|ar d iızen| i şeki lde yuruttllmenea i r:

*Tııın çalışarılara yönelik olarak, her hafla vapılan "kalite için l0 Dakika programlan" -bazı departmanlarda her gün

yapılmaktadır (Önıeğin servis departnıanı gibi.-
* Her ay danışmarı tarafından diizenlenen eğitim programlan. Bu programlarda slal't gösterileri yapılmakta ve çeşitli

döki.imaıılar personele dağıtılmaktadır.
* TKM rehberliğinde ç"rİb".l".,r, kendi içerisinde dtiaenlenmiş olduklan eğitim programları.
* Yabancı dil eğitim programlan (Almanca)

işletmenin gJreı 
'hizİnet içi eğitim ve yetiştirme ve gerekse TKY'ye yönelik ,eğİtim programlarının

planlanmasından önce aşağıdaki formlar yaidımıyla organizasyonun tüm kademelerine Yönelik eğitim gereksinimleri
'belirlenmektedir. 

Bu belirİeme, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Müdürü, İŞletme Müdürü ve

Personel Şefi tarafından yapılmaktadır.
* Fersonel performans Değerlendirme Formu: Bu formda yer alan bilgi, yetenek ve davranış kriterleri baz

alınarak tüm çalışanlar değerlendirilmekte ve elde edilen,sonuçlar doğrultusunda hangi konularda eğitim ve YetiŞtirme ,

gereksinimi duyulduğu ortaya çıkarılmaktadır.] * Turtel insan Kaynak|arı Kalite Değerlendirme Formu: Bu form yardımıyla, Eğitİm ve Yetiştirme,

Bilgilendirme, Davranış ve Tutumlar, Fiziki Koşullar ve İmkanlar ve Kişisel Beklentiler koriularında YÖnetimin sunduğu

imkanların çalışanlar tarafınd.an yeterli görülüp görülmediği ölçülrnektedir. Elde edilen bilgiler, benzer Şekilde eğitim ve

yetiştirme gtİ,reksinlmlerinin ortaya'çıkarılmasına yardımcı olmaktadır.
* Turtel Müşteri Anket Formu: otelin tüm departmanlarında sunulan mal ve hizmetlerin kalite, nicelik ve hız

unsurları itibariyle müşteriler tarafından nasıl algılandığını ortaya çıkaran bu form da; eğitim ve YetiŞtirme

gereksinimlerinln Oellı,lenmesini sağlayan bir diğer araçtır.
* Turtel Acentaları içın İaıİte Değerlendirme Formü: Turte| Kalite Sistemi için, işbirliği YaPılan acenta|arın

istek, ihtiyaç, beklenti ve değer|endirmelerini öğrenmek amacıyla düzenlenen bu form yardımıyla ÇalıŞanların eğitim ve

yetiştirme gereksinimi de belli ölçülerde tespit edilebilmektedir.
yukarıda be}ffien form|arın belirli periyodlarla doldurulması ve değerlendiri|mesi YoluYla iŞletmÖnin mevcut'

eğitim politikası doğrutfusıında ve s*tgrel bada crtaya çıkan yenilik ve değiŞimler de dikkate alınark eğitim ve.

yetiştirme faaliy.et|eri süreRi sozd$ gıçiritmekte; gerekli dtiızentsmeler yryıtmaK.adır.

esas alinmaktadır.
Eğitiıri.veyetiştirrre@indeaşaffiakiaraçveyÖntemlerdenfaydalanılmaktadır.

* t}iı üsttirı oene-tlrnlnde çaıışarak eğitilınc
+ Yetki göçeriıni voluyla eğitim
* I}elirtibir projetıe 1.er alma veya !önehne sorumluluğu vererek eğitim

. * Rapor vcrnıe yoluyla eğitim

Görev dı.şında yapılan eğitim faliyet|eri
* Teorik kurslar
* Grup tartışması .

* (İrnek olay çözü,ınü .

Bu eğitim ve yetiştirme fdaliyetleri sırasında konferanslar, açık oturumlar, seminerler türü toplantılar, görsel

teknikler, işletme gezileri, mülakatlar, kurslar Ve çeşitli eğitim programlarına katılım gibi araÇlardan yararlanılmaktadır-

Daha önce belirtilmlş oıan işletmenin tamamıyla x"nOi Otı-ny"rinde oluşturulan Kalite İÇin 10 Dakika Programları, ÇeŞitli

toplantılar, yabancı Dil Kuİslan, personele Dağıtılan Yazılı Dökümanlar, Panolar ve §oganlar da diğer eğitim ve

yetişti rme araçlarıd ı r.

Uygulanan eğitim ve yetiştirme programlarının

aşağıdaki çalışmatar aracılığıyla değerlendirilmektçdir:
* Soru ibrnrları. gntp tıırtışııralıırı
* Seıniner vs, katılanlartlan rapor isteıne
* Iığitiııı sollrasl pertbrnrqnsı cleğerleırdinrıe sonuç l art
* Çeşitli göstergelerdeki değişimleriı,ı incelerunesi



Bl TURTE|- ziNcİR oTEL isLETMEsiNDE PLANLANAN VE oRGAN|ZE EDıLEN TKY suREcıNaN
uYGULAMAYA KoNMAsıllA İLisKiN BULGuLAR
al Kalite Gçmberierine (l€} İiiCdq Biüaiieadirme \r€ Tanıtım Süreci
KÇ konusundaki ilk bilgilendirme ve tanıtım kampanyası organizasyonunun üst kademe yöneticilerini

kapsamaktadır. Daha sonra s|rasıyla orta kaderne yöneticiler (departman yöneticileri) ve alt kademe yöneticiler (şefler)
bilgilendirilmiştir.

KÇ'lere ilişkin bilgilendirme ve tanıtım kampanyası aşğıdaki çalışmaları kapsamaktadır:
* Çemberlerle direkt ilişkiye girecek _vöneticileri bilgilendirme ve konuvla ilgili senıintr, kongrelere vs. gönderme
* Yöneticilere başka işletmelerdeki başnh çember uygulamalannı izlcrne olanağı tanİma

Toplanh, broşiir, mektup gitıi araçlarla tiirn işletme çalışanlarına çemberlere geçiş karan ye tanrtıcı bilgilcr vermc
* Yöneticilerin çemberlerc ilişkin olarak işletme dışı gözlemleriniıı dğer çalışanlara aktanmr
* Özellikle çemberlere direnç gösterme olasılığr kuwetli informel gruplara yönelik olarak küçtik gruplar şklinde ön
bilgilendirme toplantılan dtiaenlgne
b) kc'lerin yapısı ve İslevisi
İşletmede KÇ'ler esas itibariyle liderler ve çember üyelerinden oluşmaktadır.
Genel Müdür, TKM Müdürü, Otellerin Müdürleri ve Yönetim Kalite Temsi|cileri başta olmak üzere, otellerdeki

birim yöneticilerinin katkısıyla çember önerileri incelenmekte ve çemberlere etkin destek sağlanmaKadır. Şef
düzeyindeki orta kademe yöneticiler ise çemberlerin çalışmalarını kolaylaştırma, çember çahşmalarını izleme Ve katılma
konularında çemberlere destek olmaktadır. Çember faa|iyet|erinin koordinasyonu, gerekli eğitimih verilmesi, engellerin
ortadan kaldırılması danışman aracılığıyla yürütülmekte; öte yandan işletmede belirli alanlarda uzmanlaşmış oian
kişilerin bilgi ve uzmanlıklarından yararlanılmaktadıı,.

Çember liderleri, çember toplantılarının düzenlenmesi ve çemberin çalışmasını sağlamakla görevlidirler.

Çember Uyelerİ ise, incelenecek problemleri araştırır, nedenleri ana|iz eder, çözüm ve öneriler geliştirirler.
KÇ eğitim programlarının başlangıcında ilk olarak üst kademe yöneticiler, danışman arac-ıhğıyla eğitime tabi

tutulmuştur. Bu eğitim daha çok bilgi|endirme nitetiğindşı*e*§a süreli olmuştur. Çember liderlerine, TKM ve Danışman
aracılığıylaverileneğitimaşağıdakikonularıkapsamffir:

* TKY vc, KÇ eğitimi ]

* Sonur çözme, öneri geliştinııe ve isıatistiksel yönteınleri.içine alan çember tekııikleri
* Küçtik grup toplantılanııı vönetnıe s.ıııatı
* l)crs verme
* İletişiın kurma
* Molivasyon
* Eğitim malzemeleri ve kullanınrı
* Örnek olay çözüınü
* lJirlikte çalışma vöntemleri

Çember üyelerinin eğitimi ise liderler tarafından aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde yapılmaktadır: ,

* TKY ve KÇ'hre ilişkiıı teınel kawamlar
* KÇ tcknikleri
* (hganizasyon duyarlı lığı

Verimlilik duyarJılığı
* Sunuş tekniklcri
* Toplantı yapma
* ttoblem önleıne
ı'Amaç oluşturma ve saptanıa

Çember üyelerinin eğitimine ayrılan süre, çember top|antıları kapsamında olabildiği gibi ayrıca farklı eğitim
saatleri de ayrılabilmektedir.

İŞleİme tarafından KÇ'lere, toplantı odalarının tanzim edilmesi, eğitim araç ve gereçlerinin _tepegöz gibi-
sağ|anması, yeni çalışma saatlerinin düzenlenmesi, işe ilişkin düzenlemelerin yapılması gibi ç6şitli olanaklar
tanınmaktadır. Ayrıca çemberlerin kendilerine isim vermerlerlne imkan tanınmıştır. Örneğin "Grup Dizayn", "Grup
Apak", "Düzenli Ofisler Çemberi', "Beyaz Kelebekler" gibi.

İŞletmede KÇ'|erin uygulanmasına pilot bir çalışma ile başlanmamış; işletmenin tüm btılumlerinden gönüllü
Çemberler o|uŞturulması istenmiş ve teşvik edilmiştir. Ancak, ilk çember uygulama|arı belir|i departmanlarda -Teknik
Hizmetler, i(at Hizmetleri ve Mutfak Departmanı olmak üzere- yoğun|aşmıştır. Bu yoğuniaşmanın nedenle4 şöy|e
sıralanabilir:

* Bu böltlmlerde eleman saytsıntn, diğer böltlmlere oranla daha fazla olması ve kiylece çemberlerin oluşturulmasında
gönUllü elemanl4nn daha kolay bulunabilmesi. t]azı txllilmlerde -Personel ve Müasebe Departmanı gibi- eleman sayısının azlığı. nedeniYle lıaŞlangıÇta Çember oluştunılaınanıış; ancak <laha sonra diğer departmanlarla ortak çem6ç1 kurma girişimine gi<litmiştir.

* Bu böliimlerde, ilk-uygulamalarla elde edilecek sonuçlann daha somut bir şekilde ve kısa siiı"ede gösterilebilmesi.
* I}u bölüınlerde yönetici-işgören ilişkilerinin <laha probleınsiz olması.
* Yiııe bu hrlltrnlerde kısa stiı"ede eğitimle istenilen kapasiteye ulaşılabilmesi.
ilk Çember ÇalıŞmaları TKY'ye geçişten 2 yıl sonra, yani ,l994 yılında başlamıştır. Bü yll itibariyle 15 çemberfaaliyete geçmiş ve geliştirilen öneriler 3-6 ay arasında hayata geçirilmiştir.
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Üst yönetim tarafından KÇ'lerin faaliyet alanlarına hiç bir sınırlama getirilmemiş, her konuda öneri

geliştirebilmeleri olanağı tanınmıştır.
Kç'leri oluşturan eleman sayısı 6 ile sınırlandırılmış olup, mevcut çember|erde ortalama eleman sayısının 5 kişi

olduğu belirtilmiştir, Turtel Sorgun iş|etmesi örnek alındığında, toplam 250 çalışan içinde KÇ'lere katılan kişi sayısı
f04'dür (v942) ve mevcut durum itibariyle 26 KÇ faaliyet göstermektedir. KÇ'ler 15 günde bir düzenli olarak
toplanmaktadır. Bu süre çemberler tarafından belirlenmiştir. .

Bugüne kadar Turtel Sorgun'da KÇ'ler tarafından üretilen öneri sayısı 167'dır ve bu öneriler ağırlıklı olarak
tasarruf, iyileştirme, teknik donanım, sistem yenileme ve geliştirme konu|arında yoğunlaşmıştır. KÇ'ler incelenecek
problem seçiminde serbest bırakılmakta; ancak konu seçmede güçlükle karşılaştıklarında üst yönetimden fikir

alabilmektedirler. KÇ'|er tarafından geliştirilen önerilerin 140 tanesi (%84) kabul edilip uygulamaya konmuştur.

c} TKY ffitıltusunda Tuttel Cdrsanlarının Performanslprının Yönetimi
TKY doğrultusunda Turtel çalışanlarının bireysel olarak performanslarının planlanması, organizasyonu ,ve

değerlemesinden Genel Müdür, TKM Müdürü, insan Kaynakları Müdürü, İşletme Müdürleri ve Yönetim Kalite

Temsilcileri sorumludurlar.
Personele ilişkin sorunlaı:ın ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonu Genel Müdür, Genel Müdür

yardımcısı, insan Kaynakları Müdürü, TKM Müdürü, İşletme Müdürü ve Personel Şefi aracılığıyla sürdürülmektedir.

çalışanların perfoı.manslarının değerlemesinde "Personel Performans Değerlendirme Formu" kullanılmaktadır.

Bu formda, çalışanların 'Bilgisi", "Yetenekleri' ve "Davranışları' olmak üzere üç temel performans alanı bulunmakta ve

toplam 42 değerleme kriteri yardımıyta performans ölçümü yapılmaktadır
Turtel'de yönetici pozisyonunda çalışanlar da gerek astları, gerekse diğer yöneticiler tarafından değerlemeye

tabi tutulmaktadır.
Turtel yöneticilerinin astları tarafından değerlemesi 'Turtel Yönetici Değerlendirme Formu' yardımıyla

yapılmaktadır. Bu form Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, TKM Müdürü, İnsan l(aynakları Müdürü, Satın Alma
Müdürü, otel Müdürleri ve Yönetim Kalite Temsilcilerinin değerlemesinde kullanılmakta olup, bu form. orta kademe
yöneticiler (Departman Şefleri) tarafından doldurulmaktadır. Doldurulan formlar Genel Müdür, TKM Müdürü ve Yönetim

kurulu taraİınjan gozden geçirilerek değerlenmektediİ. Bu değerlemede aşağıdaki kriterler kullanılmaKadır:
* Yoneİiciye karıı 

|yıulan 
sevgi, saygi ve güven

* Yöneticinin liderlik ve ikna yeteneği
* Yönelicinin önıek dawarıışları gOslrme derccesi
t Yöneticinin, astlannın kişisel sonınlanna gösterdiği ilgi
* Yöneticinin, astlanna adil ve eşit davranma derecesi

yöneticiniıı astlannı motive c{me derecesi
+ Yöneticinin takım çalışması-yapma, tıilgilendirme ve bilgi paylaşma isteği
* Y<lneticinin kaliteli hizmet verme anlayışı
Ayrıca, tüm Turtel'de görev yapan departman yöneticileri birbirlerini 'Turtel Yöneticilerinin Birbirlerini

Değerlendirme Formu' yardımıyla, aşağıdaki kriterlere göre değerlemektedir:
* Yöneticiye karşı duyulan scvgi, saygı ve güven

, * Yöncticinin liderlik yeteneği
{t y«lneticinin örnek da,uranışlar gösterme derecesi
* yöneticiniır diğer yöneticilere destek verme ve yar<lııplaşma derecesi- * Yöneticinin takım çalışmasrna _vatkınlığı
* Yöneticiniıı bilgilendirnıe ve bilgi paylaşması
* Yöneticinin kaliteli hizrnet verme anlayışı
Bu formlar Genel Müdür, TKM Müdürü ve Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilerek ilgİli yöneticilerin

oegeı:lernesi yapıımaıaaoır. Aynca, Turtel yöneticilerinin ve çalışanlarının potansİyel performanslarının ÖlÇülmesinde

"Amaçlara Göre yoneİim Yakiaşımı' doğrultusunda "Turtel Yöneticileri ve Çalışan|arı lçin Hedef Belirleme ve

Değerlendirme Formu" kullanılmaktadır. Bu form yardımıy|a çeşitli kademelerdeki Yönetici ve ÇalıŞanlar üstİeriYle

uirlİkte belirli bir süre zarfında -6 ay- ulaşalabilecekleri sayısal hedefleri belirlemeKe ve bu süre sonunda bu hedeflere

ne ölçüde ulaşıİoıgı yine üstle birlikte gözden geçirilereİ elde edilen sonuçlar doğrultusunda gerekli düzenlemeler

yapılmaKadır. Eğer hedeflere ulaşılmışsa, süreç yeniden işletilmeye başlanmaKadır. 
:

yöneitici personel dışındaki çahşan|ara yönelik olarak, işletmedeki tüm işler ve iş süreÇlerine iliŞkin

performans standartları, üst yönetim ile departman yöneticileri koordinasyonu ve danıŞman aracı|ığıYla

belirlenmektedir. Ayrıca, birey ve grupların öneri de dahil olmak üzere, TKY'ye katkılarına iliŞkin Performans standartları

da geliştirilmiştir.
Belirlenen performans alanları ve performans standartları çalışanlara değerleme öncesi, memolar baŞta olmak

üzere, diğer dahili haberleşme araçları yardımıyla duyurulmaktadır.
performans oeglıeme 

-rur*ind", 
çalışİnlaiın geçmiş dönemdeki performaslarını ölÇmeye Yara{an

yöntemlerden'Grafik Değerleme Yöntemi" kullanılmaktadır.
performans degeıeme çalışmaları ilk yönetici konumunda olan şef|er tarafından Yürütülmekte; sonuÇların

değerlendirilmesi ise işletme müdürleri ve şefler araslnda yapılmaktadır.

, performans jeğerleme çalışmalaİı yılda2 kez yapılmaKa ve bu çalışmalara ilişkin veriler geri bildirim YoluYla

çalışan lara aktarı l maktadır.
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Performans değerleme çalışmalarından elde edilen veriler aşağıda belirtilen amaçlarla kıİllanılmaktadır.
* I)erlbrmansrn geliştirilmesi
* Terlı kararlanrun verilmesi
* I,lğitim gereksinimlerinin ve buna bağlı olarak eğitim programlannın belirlenmesi,
* l)ersonel araştırmalanna veri sağlanması
* İş gücü planlaması
* İşe alına politikası ve yönı.eınlerinin belirleıunesi, * '|-KY 

çalışmalannın etliinliğiniıı ölçülınesi
* İş, iş süreçlerine ve TKY uygulamalanna ilişkin geri-bildirim sağlanması
dl Çalısanların ÖdüllendiriImeşi
Ödüllendirme sistemi ağırlıklı olarak bireysel ve gruğ önerilerinin düzenli periyödlarla . değerlendirilip,

ödüllendirilmesine dayanmaktadır. Maddi ödüller olarak, para ödülü; maddi olmayan ödüller olarak da tatiller, plaket
verilmesi, teşekkür mektubu mahiyetinde sertifikalar verilmektedir. Ayrıca her ay hem departmanlar çapında hem de
iŞletme Çapında ayın personeli seçilmeKe ve bu uygulama yıl sonunda da departman ve işletme çapında yapı|maktadır.
GeliŞtirdiği öneri ile işletmeye büyük katkılarda bulunan kişi ve gruplar belirli bir periyod dikkate alınmaksızın da
ödüllendirilebilmektedir.

e) Tedarikcilerle İşbirliğinin TKY Doğrultusunda Ele Atınması
İşletmenin TKY'ye geçişi ile birliKe işbirliği içinde olduğu tedarikçilerde sayı ve.nitelik olarak değişiklikler

olmuş, herşeyden önce tedarikçi sçiminde dikkate alınan kriterler aşağıdaki şekilde tekrar belirlenmiştir.
* Turtel'iır belirlemiş olduğu kalite standartlanna %l00 uygıııı nıal ve hizmetin sunulması
+ Yukanda belirtileıı mal ve hiznıetin. yapılan sözleşn,ıe hüktimlerine %l00 tıyum sağlaması
* 'I-eslimatlann 

tan-ı zamanında yapılması
* [in rıygun tiyattan ı,e ödeme koşullannclan mal ve hiızmetin sunulması
Mevcut ve yeni tedarikçilerle TKY doğı:ultusunda karşılıkli işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak aşağıdaki

çalışmalar yapılmaktadır:
* Stoklama tbaliy,etlerinin iyileştirilnesiııe ilişkin çalışmalar
* Tesliınatı hızlaırdınnaya i lişkİı çalışıııalar
* Karşılıklı bilgi alışvcrişinlİı Oana cıkin kılırunasıııa vönelik çalışmalar, * Satrıı alınan mal ve hiznıetlerin kalite standartlannı iyile$innel,e y<ınelik çalışmalar
* Satın alma maliyetlcrinin azaltılmasına yönelik çalışmalar
Söz.konusu tedarikçilerin yönetim anlayışlarını TKY doğrultusunda değiştirmelerine yönelik olarak Turtel

tarafındanteg[:l":tHr:',;"İ'"':'Jl"ffiİlriı<çiıerin 
performans düzeyıeri ve TKy doğruıtusund" işı"t*"y" oırn

katkderı belirli periyodtarla'Turtel Satıcı Performans Değerlendirme Formu" yardımıyla değer|enmektedir. Bu formda
satıcı firmaların performanslarmndeğertenşıesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınmaktadır:

* İş ilişkilerinde verdiği güvcn
* Müşteriyi .tatnıin bilinci
f 'I'eknik bilgi tonin duruınıı

. * Numunc verme / 
-I-atbikat 

gösterme tlurumu
* I lşyenik şartları Nğlama ıJurumu
* Sipariş gecikmelerini önccden haber vcrme dırrumu.
* sevk öncesi kalitc kontrol inıkarıı tanınrası
* Fil,at istikran
* IJyguladığı kalite güvoıce / kontrol sistcnıi
Bu değerleme ÇalıŞma|arı sonucunda elde edilen veriler sürekli iyileştirme çalışmaları doğrultusunda gozden

geÇirilerek sorunlara çözümler geliştirilmekte ve karşılıklı işbirliğinin iyileştirilmesine çalışılmaktadır.
f}:Acentalarla İşbirliğinin TKY Doğrultusunda Ele Aiınması
TKY'Ye geÇiŞle birlikte işbirliği içinde olunan acentalarda sayı ve nitelik olarak bir değişiklk yapılmaya gerek

duYulmadığı belirtilmiŞtir. Yapılan değişikliklerde, mevcut paz", yap,r,nın gerekli kıldığı -Örneğin Rus pazaln,n ğn",
kazanması gibi- değişiklik|erdir.

ÇalıŞılan """nt"İ"l. 
rKY doğrultusunOa karşılıl<lı işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla "Turtel Acentaları için

Kalite Değerlendirme Formu" kuIlanılmaktadır. Bu form, acentaların Turtel,den istek, ihtit'aç ve beklentilerinin
anlaŞılması ve Turtel'in acentalara sunduğu hizmetlerin onlar tarafından ne ölçüde yeterli bulunduğunun öğrenilmesi
amacıYla düzenlenmiŞtir. Acentalar tarafından doldurulan bu form TKM tarafından değerlendirmeye aıınarak gerekli
iyileştirmeler yapılmaktadır.

SÖz konusu acentaların yönetim anlayışlarının TKY doğrultusunda değiştirilmesine yönelik olarak Turtel
kendilerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Performansından en çok memnun kahnan acentalar kontenjanlarının arttırılması yoluyla ödüllendirilmektedir.
ql Taşeronlarıa İ§bır|iğınin TKY Doğruıtusunda Eıe Aıınması
'Turtel'de ÇeŞitli hizmeİler -bahçe işleri, animasyon gibi- taşeron kuruluşlar aracılığıyla yürütülinektedir. Soz

konusu taşeron kuruluşlar ile işletme aragndaki*arşıltklı işbirliğinin Tky doğrultusunda iyıleştiri|ebi|mesi:için ,,Turtel
kalite,§istenıJ-aşeren-tt2metleri Değerlendirme Raporu" kullanılmaktadır. Bu rapordaki değerlendirme kriterleri



aşağıdakl şekllde belirtilebilir:
* -faşe-ron hizmetlerinin çıcri_voıtik olarak gözden geçirilip geçirilmeıliği;
* 'I'aşcroııun kendi bliııyesiııde bir kalite kontrol sisteminin olup olmadrğıı
* 'faşeronun'turtel Kalite Sİstemine, 'l tırtcl Kalite Amaç ve Hedeflerine ryııp uyma«lığı;
* -faşcronun mtişteri değerleırdinne sonuçlannı diklıate alıp alınadığı;

. * Taşronun sözleşme hii&tirnleriııe tamamıyle uvup uymadığr, varsa u_!'umsrzlukların neler olduğu;
* Gerçekleştirilmesi gereken a]ii7eltici faaliyeüerin ncler olclrğıı ve bu liıaliyetler içİn takibİıı gcrekilı gerekınediğil
* I)tieeltici faaliYetlerin sonuÇlan' 

ıdirilmektedir. işletme içinde çeşitli kademelerdeBu form Genel Müdür ve işletme Müdürleri tarafından değerler 
,apor sonuçları, gerekseyapılan kalite konu|u toplantılara Taşeronlarında katılımı sağlanmakta y: .Py ş".!ille gerek r

İoplantılardan sağlanan bilgi alışverişi sayesinde taşeronlarla işbirliğini geliştirici yönde ÇalıŞmalar YaPılmaktadır. AYrıca

Taşeronlara, Turtel otel işleJmelerini değerlendirmeleri için formlar gönderilmekte, bu formlar TKM Müdürü tarafından

değerlendirilmektedir. ı
c tru nTe ı_, or ureğlffi.A x€fis§{ rxv sĞiREciNiN DEĞenıe ı{ oi ni Lilı es i N e i ı-is xi N B U LG U LAR
al Çalışanları,!_Ta!mjıı!n!n Olcüm ü

.Turtel çaıışanıarır,ın işletm"aen ne ölçüde tatmin sağladıklannın ölçülmesinde aŞağıdaki göstergeler dikkate

alınmaktadır:
* Çalışanların işlctmeırin sosyal olanaklanndan yararlanma oranr
* İşlctme içindeki informel grupların sausı ve etki güçleri
* Örgtit ik]iminde çatışmalaruıve ycniliklere karşı gösterilerı direncin sevivcsi
* çahşanların, çalışma ortaınuıa.ilişkin dtişti,ncelcri vc algılamalarının öğrenİlmesİ
* (irup çalışınalıınna katılma orımı
t l'urtel'de çalışmanın vani'I'urtelli olmanın çalışaııları,ne ölçüde tatıırin ettiği

Bu göstergeler bazalrrlarak Turtel çatışanlarİnın tatmininin ölçülmesinde, daha önce tanımlanan "Turtel İnsan

Kaynakları Kalite Değerlend i rme Formu" ndan yararlan ı l maktad ı r.

Gerek bu formdan sağlanan bilgiler, gerekse çalışanların performanslarına ilişkin değerleme formlarından elde

edilen veriler birlikte değerıendiriıerek çalışanların motivasyon düzeyleri ölÇülmeKedir, Bunun sonucunda ise hangi .

alanlarda motivasyon düiüklüğü ya da tatminsizlik olduğu belirlenerek bu alanlarda düzeltici önlemler alınmaKadır.

b} Otel MüşteriIerinin Tatmininin Olcümü
@sunulanmalvehizmetlerdenneÖlçüdetatmin,olduklarınınÖlçülmesinde

iş|etmenin devamlı müşterilerindeki değişim oranl Ve yıllar itibariyle işletmeye gelen müŞteri sayısındaki değiŞirn dikkate

alınmaktadır. Ancak en onemli göstergİ, müşterilerin doldurduğu "Turtel Müşteri Anket Formu" sonuÇlarıdır.

Bu formda yer alan 60 soru yardımıyla işletmenin, ön büro, oda servisi, teknik hizmetler, animasYon, Çevre,

plaj_havuz, yiyecex-İçecek hizmetlerinin, müşterileri ne ölçüde tatmin ettiği çeşitli kriterler aracılığıyla ölÇülmekte ve

değerlendirilmeKedir. Elde edilen bilgiler, yönetime, iyileştirilmesi gereken maı ve hizmetler konusunda veri

sağlamaktadır.
Bu formlar TKM tarafından derlenip, gözden geçirildiKen sonra, Genel Müdür ve ilgili iŞletmenin Müdürüne

sunu|makta; daha sonra şeflere ve diğer çalışİnlara sonuçlar duyurulmaktadır. Bu ÇalıŞmaların sonuÇları, bir Önceki

yılın sonuçlarıyla karşılaştıİılarak iyileşme ve gerilemeler ortpya gkarılmaktadır. Aynı zamanda bu sonuÇ|ara iliŞkin aYlık

değerlendirmeler panolaİda sergiİenerek müşterilere duyurulmaktadır. Ayrıca, anket dolduran müŞterilerin adreslerine

katkıları için teşekkür ifade eden mektuplar postalanmaKadır.

cl İşletme Faalivetlerinden TopIumun Tatmininin ölçümü
ToplumunişıununbelirlenmesindeaşağldakigÖstergelerden

yararlanılmaktadır.
* işletmenin, yaşam kalitesine yaklaşıın, çevrenin ve cloğal kalııaklarır korurunasına katkı ve sosyo-ekoıroıııik gelişmeye

katkı konularında kazan«lığı ünvan ve ödüllerin sa_v-ısı

* yukarı«laki konularda ulusal ve uluslararası stantiartlara vc kurallara u1,'gmluk derecesi

* Toplumdarı gelen övgü ve şikayet savısı
* [ş gtıvenliğine ilişkin soruıılann sayrsl ve nitelikleri
* Şirkct dışı denetçilerin raporlan
* Çeşitli kuruluşlardan ahnaır 1,ky,yc ilişkin ünvan ve ödüllerin sayısı
* Medyada ycr alma sıklığı
Sağıanan uu veriler ışığında, Turtel yönetimi, kaliteli mal ve hizmet sunmanln yanlslra topluma karŞı sosyal

sorumluluklarını da ne ölçude yerine getirjiğini ve TKY'nin bu alanda sağladığı katkıları değerlendirme o|anağl

bulmaktadır. Turtel'in bu alanda şimdiye kadar almış olduğu Ödüller şunlardır:
* lS() 90()l Kalite (iüvence l}elgcsi
* TÜSİAD - KALDER Kalite Hizmet (Xülü Finalisti
* RCI l995 Kaliteli Hi;znıct Ö<lulü
* Rcl l996 Kaliteli llizınct Ödulu
* Çalışılan aceırtalardan alınan ıntıhteli i hizmet ödülleri

dl İşletme performansının ölcüm ve DeğerlendiriImesi
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işletmenin finansal Ve finansal olamayan durumuna ilişkin başarı derecesinin ölçüm ve değerlendirilmesinde
aşağıdaki göstergelerden yararlanılmaktadır.

* F'inansal göstergcler .
* Veriınlilik göstergeleri
* I'aı.ar payı göstcrgeleri
* Mal ve hianet.kalitesiıe ilişkin göstergcler
* Şikayetlerin çöziimlenme oranı
* Yeııi nral ve hizmet geliştinnc saysı
Bu göstergeler yardımıyla TKY uygulama|arının sonucunda, işletme performansının işletme sahiplerini ve üst

yonetimi ne ölçüde tatmin ettiği belirlenmektedir. Bu sayede, hedeflenen performans düzeyine ulaşılıp ulaşılmadığı,
hangi alanlarda düşük performans sonuçlarının elde edidiği ortaya konularak. yönetim süreci ve TKY uygulamaları
bütünüyle gözden geçirilmekte ve gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

İŞletmeler bazında ayn ay-r yapılmakta olan performans ölçüm ve değerlemeler, zincire bağlı diğer işletmelerin
performans ölçüm ve değerlemeleri ile de karşılaştırılmaktadır.

Bu karşılaştırmahrın yapılabilmesi için Turtel bünyesinde. işletmeler arasında her yıl "Kalite Olimpiyatlan"
düzenlenmekte ve başarılı görülen iş|etme tGlite Olimpiyatı Kupası ile ödüllendirilmektedir. Kalite Olimpiyatlarında
Zincire bağlı işletmeler aşağıdaki performans alanlarına göre değerlenmekte ve en iyi işletme belirlenmektedir.

* l}ütçc
* Müşteri tatmiııi ölç-ümlemeleri
* İç tetkik
* Kalite çemberlcrine ili şkin değerlcndirnıeler
Turtel Zincir İşletmesi sektörel bazda diğer otel işletmeleri ile performans düzeyine ilişkin karşı|aştirmalar

YaPmak istemekte, ancak gerek, bütünüyle TKY uygulayan başka otel işletmeleri -Türkiye'de- olmadığı için gerekse
diğer otel işletmelerinden yeterli bilginin elde edilmesini dolayı bu karşılaştırmalar yapılamamaktadır.

Turtel İşletmesi konaklama seKörü dışında faaliyet gösteren ve TKY uygulayan işletmeler içerisinde BRiSA ve
NETAŞ'ı başarıh bulmakta ve kendisine örnek almaktadır.

Turtel TKY faaliyetlerini kapsamlı; sistematik ve düzenli periyod|arla gozden geçirip değbrlendirirken iş
mükemmelliğini esas alan TÜSiAD-KALDER Toplam Kalite Yönetimi Modeli'nden (Özdeğerlendirme)
yararlanmaktadır(Ek 1). TÜS|AD-KALDER TKY Modeli, TÜsiAD (Türk Sanayicilerive iş Adamlarl Derneği) ile I(ALDER
(Kalite Derneği) temsilcilerinden oluşan Kalite Ödülü Yürütme Kurulu tarafından, Avrupa Kalite yönetimi VaKı,nın
(EFOM) modeli esas alınarak geliştirİlmiştir. Ek,l'de de görüleceği gibi, modelde yer alan 9 ana.kriterin her biri, TKy
faaliYetlerindeki başarı derecesini ölçmek amacıyla, işletmenin uygulayaeağı özdeğerlendlrmede kullanılmaKadır(-) .

Turtel işletmesi özdeğerlendirme dışında 25 + 1 Turtel Modeti'ni Geliştirmiştir(Ek 2I.

KARŞİLA§İLAN SORUNLAR
a} Tky sürecinin planlanması ve orqanizasvonu süiecinde karşıtaşılan sorunlar
üst ycınetimin, TKY hakkında teorik ve uygulamalı nitelikteki on nilgile; ulaşması sürecinde herhangi bir

güÇlükle karŞılaŞılmamıştır. Bunun en önemli nedeninin, danışman bir firma ile çakşılması olduğu belirtilmiştir.
Öte Yandan, üst yönetimin TKY'Ye geçiş karanna ilişkin olarak ilk aşamada, özellikle orta kademe yöneticiler

ve onların astları olan ÇalıŞanlar tarafından olumsuz tepkiler geİiştirilmiş olup, bu tepkiler aşağıdaki şekilde ozetlenebilir:
" İlk aŞamada tüm çalışantrarın TKY'yi öğrenebilmeleri amacıyla kitaplar vb. yazılı dökümanlar dağıtılmış,

onlardan bunları okumaları .ve iyi bir şekilde kavramaları istenmiş, daha sonra da personel TKY konusunoa çeşiİıi
sınavlara tabi tutulmuŞtur. Özellikle çahşanlar içinde ilk ve ortaokul mezunlarının oiansal olarak yüksekliği ve 

-bu

ÇalıŞanların Yıllar Önce okul hayatından. ayrılmaları, bu tip bir eğitim çalışmasına direnç göstermelerine ve buİu büyük
bir külfet olarak algılamalarına neden olmuştur.

'TKY'Yi bir kavram olarak ilk kez duyan ve gerek okul yaşamında -üniversite mezunları da dahil olmak üzere-
gerekse daha -önceki .ÇalıŞma yaŞamında bu tür bir yonetim yaklaşımıyla karşılaşmamış olan çalışanların bunu.
anlamada ve haYata geÇirilmesi konusunda önemli güçlüklerle karşılaştığı görülmüştür. Bu da o|umsuz tepkiler
verilmesinin nedenlerinden birisidir.

" ilk aŞamada TKY'Yi rutin olarak yaptıkları işlerden tamamen ayrı bir faaliyet olarak algılayan çalışanlar bunun
mevcut iŞ Yüklerini ve-sorumluluklarını önemli ölçüde arttıracağını düşünerek, bu çahşmalara oİrenç göstermişler; hatta
bu ÇalıŞma|arın baŞarısızlıkla sonuçlanması ve yörietim tarafından bundan vazgş;lmesı için çaba göstermişlerdir.

Bu olumsuz tePkilerin ortadan kalkması.iki yıl sürmüş, yönetimin yol göstericiliği, lidedği ve oestegiyıe ıxv
tüm personel tarafından benimsenmeye başlanmıştlr. KÇ'lerin ancak ,1994,te uyluhnmayi başıaması da yorıetimin bu
tepkİterin ortadan kalkmaslnl Ve TKY için uygun örgüt küftürünün yaratılmasını beklemesinin bir göstergesi olarak kabul
edilebilir.

Üst yorıetimin-butornıffifufueri, TKYnin şaffiarffiından iş yti{<ünü arttıracak bir külfet olarak değil,
iŞlerini daha iYi YaPmalarını, işlerinden ve çalıştıkları işletmeden daha çoktatrrıin olma|a1nı sağlayan, k".diİ";;;ğ";,
Veren Ve geliŞme kapılarını aÇan, fikirlerinin dinlendiği ve dikkate ahndığı bir yönetim yat|aşımioıa*ak kabul edilmesi ile
bu tepkilerin ortadan kalktığı yönündedir. - -

,(t) Alrrntılı bilgı için bkz.
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işletme yöneticilerinden sağlanan verilere göre, Turtel'e başka işletmelerden yeni ge|en elemanların daha

önceki iş deneyimleı.i ile TKY doğrultusundaki çalışmalan karşılaştırarak TKYlnin işlelmeye olan katkılarını daha somut

şekilde göre6ilmeleri, bu çalışanların diğerlerine oranla TKY'ye daha olumlu yaklaşmalarına neden o|muŞtur.

TKy doğrultusunda yeni eleman bulma.ve yerleştirme sürecinde herhangi bir sorunla karşılaŞmadıklarını, hatta

TKy'ye geçmenin bu sürecin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olduğu belirtilmiŞtİr.

Turizm sektörünün özelliğinden kaynaklanan.bazı istihdam sorunları Turtel'de uygulanmakta olan TKY sürecini

de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sorunlar şu şekilde özetlenebilir:
* Mevsimlik eleman çalıştırılmasının yol açtığı sorunlar: Yılın yaklaşık Z ile 8 ayı tam kapasite ÇalıŞan, Yılın

diğer bölümlerinde ise ölü sezon yaşayan Turtel işletmelerinin bazılarında, kadrosuz elemanların (sadece sezonda

çalışan) mevcudiyeti, TKy uygulamalarının tüm personel 'tarafından etkin ve kesintisiz olarak Yürütülmesini

enge|lemektedir. orneğin, bu dönemde mevcut çembeı.lerin işleyişi durabilmektedir. Diğer yandan sunu|an eğitim ve

yetiştirme çalışmalarına, sezonuk elemanların dahil edi|ememesi de yaşanan bir diğer Problemdir.
* Turizm sektöründe genel olarak yaşanan, kalifiye eleman bulma ve istihdam etme güçlüğü Turte|

işletme|erinde de yaşanmaktadır. Ancak, işletmelerde TKY sürecinin,gereği olan sürekli eğitim ve YetiŞtirme faaliYetleri

yardımıyla bu sorun ortadan kaldırılmbktadır.
b} TKY §ürecinin Uvqulamaia Konmasına İlişkin Sorunlar
KÇ,|ere lılşrın iu niıgiıenoirme Ve tanıtım sıirecinde, çalışanlar tarafından Çemberlerin faaliyetleri ek bir iŞ

yükü getireceği kaygısl ile olumsuz tepkiler almış, özellikle eğitim düzeyi düşük elemanların göreceli o|arak daha yoğun

oıorg, departmanlarda _mutfak, servis, kat hizmetleri departmanı- bu tepkiler daha yoğun YaŞanmıŞtır. Ancak

KÇ,lere ilişkin bilgilendirme ve,eğitim faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yürütülmesi ve yönetimin bu konudaki kararlılığı

ve desteği ile bu tepkiler ortadJn kaldırılmış ve hatta en yoğun tepki gösteren bazı.departmanlar -örneğin mutfak

departmanı- i|k KÇ,lerln oluşturulmasına önderlik yapan departmanlar haline gelmiŞlerdir. ilk KÇ'lerin iŞleyiŞi sırasında

karşılaşılan en onemli probİemler arasında, sunulan önerilerin üst yönetim tarafından ciddiye alınıP alınmaYacağı ve

kabul edilip edilmeyeceği konusunda yaşanan endişeler sayılabilir. Bu konudaki endiŞeler zaman iÇerisinde, Önerilerin

üst yönetim taı:afından dikkate alındığı, incelendiği ve uygulanabilirliğinin araştırıldığını gÖren ÇallŞanlarda motivasyon

yaratarak ortadan kalkmıştır.
Geliştirilen önerİlerin yarattığı yeni standartlar vey_a çalışma ortamındaki düzen|emelerin benimsenmesi

konusunda zamanzaman bazı sorunlarla karşİlaşılmaktadır. Özellikle geliştirilen yeni standardın YaPılacak iŞi daha az

personelle yapabilme olanağı getirmesi, işgören|er arasında olumsuz tepkilere yol aÇabilmektedir. Benzer Şekilde bir

Laşı<a stanoardınçalışanlan iıİu" iş yükü getirmesi -örneğin kat hizmetlerinde oda temizleme standardının günlük 19

odadan 21 odayaçıkarılması- gerek personel açısından, gerekse bu hizmetlerden faYdalanan müŞterilerin tatmini

açısınd,an sorun-yaratabilmektedir. Dolayısıyla bu tür standart değişikliklerinde karŞılaŞılan lePkilerin Şiddeti ölÇüsünde

standart yeniden gözden geçirilmekte ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. ,

çalışanların performansıarının değeı.lenmesi sü|recine ilişkin olarak Turtel iŞletmelerinde olumsuz tePkilerle

karşılaşılmamaktadır. Hatta elde edilen sonuçlar gerek kişiler, gerek departmanlar gerekse zincire bağ|ı iŞletmeler

arasıhda ciddiye alınmakta ve bu çalışmalar, çalışanları performanslannı iyileŞtirme yönünde motive etmektedir,

Turtel işletmesinde, TKY doğrultusunda tedarikçilerle, acentalarla ve'taşeronlarla iŞbirliğinin geliŞtirilmesinde

n*o" oT;l:İ.JTll}:.:İ.:lfi'ff:İjJ?[lİT§[icisi, 
TKy,nin şu an çaıışmakta oıduğu işıetme için en mükemmeı

yönetim yaklaşımı olduğunu ifade etmiş ve bunun en temel neden|erini ŞÖYle özetlemiŞtir:- 
* çalışanların iğcrinden ve işletmelerindin mcmnıuı olmaları ve tavır ve davranıŞlanyla buıu aÇğa vurmalan

* çalışanlar taralu,ı<lan gcliştirilen önerileriıı işletıneye sağladığı olunlu katkıların varlığı
, * ,t,üm ,Iurtel 

çahşanlannın işletmeve olaır bağIılıklannın vc bunun yarattığı huzurlu iş ortamınrn '[ky sayesinde

gcrçekIcştiği iırancı
* ışİ"t*"n* TKy,_ve geçişle birlikte t'intu,ısal vc t-ınaıısal olmavan göstergelerinde meYdana gelen olumlu gelişmcler

* Şiııı«liye ka<lıır işlelnıe içiıi ırv,aeıl rlaha uypltııı bir.vönetim yaklaşını ile karşılaşmanrrş olması ,

eİrxyuyauüııaırqnııııııı runreı_ soncurıı;n oı-eııı xnrxıı-ıRllıa İl-iSXiııı BULGULAR

a) M üşteri Tatm inine İliskin Gösterqelerdeki Değ işim

Müşteri tatmiııine iııştınfraı tlrıerıu.Jıllar itiban_vle iııcelendiğindeTKY oncesi ve TKY soıırasl durum aŞağıdaki

şeki lde göstırilebi lir:
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Gııafik 1
,
Şetmeye DaıarrtYCrelen

MüPeri OranlanfiF YSlaııa Gcire Deöl[iırr
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Grafikte görüleceği gibi işletmeye devamlı gelen müşteri oranı 1990'da oı610'ken, bu oran sürekli: artış
göstermiş, 1995'de 0ı63,1'e ulaşmıştır (Grafik 1).
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Graflk 2
MüSeri Fikayetlerinin Y$Iara Göre DeöiFımi
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MüŞten ŞikaYetleri oranında stırekli dt§üş kaydedilmiş 1990'da o/o8 olan oran l995 yılı itibariyle %l ,e

indirilmiştir(Gratık2 ).
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oda değişim oranı grafikte incelendiğinde 1991lde 0611'den 1995'de oı63'e inmiştir(Grafik 3).

Grafik4
qp Müpterilerden Ayıan Övgü ve Tepekktir Mektuplanr

Sa1npfıiı Yİlara Göre Deölriıri
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Dış müşteri|erden alınan övgü ve teşekkür mektuplarının sayısında da önemli artışlar gözlemlenmektedir

199o'da 1S'den, 1995'de 61'e yükseİmişti(Grafik 4).
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G rafik 5
Yeni Mal ve Hizmet GeliPtirme Sayışyıİı Yflara Göre
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1990'da 7 olan yeni malve hizmet ge|iştirme sayısı 1995'de32'ye yükseimiştir(Grafik 5).
Bu göstergeler bize, Tudel Sorgun'un TKY'ye gçişle birlikte genel olarak müşteri tatmihinde önemli gelişmeler

kaydettiğ i n i göstermektedi r.

b) İşletme perform ansına i t iski h Gösterqeterdeki Değ isi m

in kısa vadell borçlannıR tümünü zorlamadan ödeme yeteneğini gösteren carl rasyo dönemler
itibariyle incelendiğinde 1990 yı|ında 0.7 olan oranın giderek küçü ldüğü, 1995'de 0.24'e u laştığı görülmektedir. Bu
rakamın otel iŞletmeleri iÇin 1'in altında olmasının güvenlik unsuru olduğu kabul edııirse bu konuda önemli gelişmeler
sağlandığı söylenebilir

* 
ÇalıŞan baŞına satış oranları incelendiğinde, 1990'da 3 o|an oranın, 1995'te 12'ye yükseldiği görülmektedir.

* SatıŞlar iÇinde kullanılan malzeme maliyetine ilişkin oranlar incelendiğinde ise, 1990'da 6 olan bu oranın,.3,e
düştüğü görülmektedir. Maliyetlerdeki bu düşme memnuniyet verici bir gelişmedir.

, * SatıŞların, Toplam Varİıklar içindeki payı değerlendirildiğinde, 1990'da 0.16 olan bu payın 1995,de 0.56,ya
ytj4<seldiğ i ortaya çkmaktadı r.

" SatıŞlar veEnerji Maliyetleri oranlandığında 1990'da 1 olan bu oranın 1995'de 3,e yükseldiği, dolayısıyla
enerji maliyetlerinin satışlar içindeki payının önemli ölçüde düştüğü görülmektedir,

Otel YÖnetiminden sağlanan yukarıdaki veriler ışığınO{ rXV'ye gçişin, işletmeye, müşteri tatmininin
arttırılması, kısa vadeli borÇlarını ödeyebilme kolaylığı, kaynakların oana etİin kuIlanımı gibi konularda önemli
iyileşmeler sağladığı gözlemlenmektedir.

soıııuc ve cözüıı öıııeniı-enı
Turte|'de TKY'nin daha etkin bir Şeklilde uygulanabilmesi ve gelecekte daha başarılı sonuçların alınabilmesi

için, aşağıdaki sorunlar ışığında çözüm önerileri geliştirilebi|ir:
* Turte|'in, TKY'nin Planlanması ve organizasyonu sürecinde çeşitli dış çevre birimleriyle yapmış olduğu

karŞı|ıklı gÖrüŞ aiıŞverişine üniversitelerle ve diğer eğitim kurumlarının dahil edilmediği gcırulmuştui. or"iııtı" işletrie
Anabilim Da|ı programları olan üniversitelerde, son yıllarda TKY önemli bir araştırma ionu", haline gelmiş olup, bilim
adamlarının bu alanda Çalışmalarını arttırdığı görülmektedir. Dolayısıyla bu aşamada kurulacak işniİİiği, Üşı"İ.,b,İ r"
uygulama aşamasında iş|etmeye önemli katkılar sağlayabilirdi

* Turtel tarafından, gerek TKY'ye gçiş kararının gerekse TKY uygulamalarının dış çevreye aktarılmasında
medYadan Yeterince Yarar|anılmadığı gözlemlenmiştir. Oysa halkla ilişkilerin en önemli aracİ olan medya yardımıyla,
iŞletmenin TKY'Yi benimsediği ve mal ve hizmetlerini bu doğrultuda sürekli olarak mükemmele ulaştırmaya çalıştığı, içve dış }ıedelkit|e}ıeçekjaha kolay' aktarabilir.

* TKY doğrultusunda düzenlenen organizasyon şeması ince|endiğinde, mevcut kademelerde herhangi bir
evaltma YaPılmadığı gÖrülmüŞtür. Dolayısıyla, TKY açısından önem taşıyan yalın yönetim anlayışının nenimsenoigi

'-

a

GOSTERGELER l 990 1991 l992 ı993 l994 t 995
Cari Rasyo 0.7 0.9 0.9 0.8 0.9 t}.24
Satışlar/Toplam Çalışanlar 3 9 l0 l0 9 l2
Sa!ışlar/i(ullanı lan Malzeme Matiyeti 6 6 8 8 9
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J

Satı şlarİtoplam Var[ı lar 0.16 0.30 0.53 0.54 0.(ı2 0.56
Satı şlar/Enerj i Maliveti l 2 2 3 2
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söylenemez. Halbuki ya|ın yönetimin uygulanması, yani yapılmakta olan bazı işlerin tek bir iş adı altında toplanması,

hiyerarşik kademelerin azaltılmasl -örneğin departman şefliklerinin kaldırılması-, bir ölçüde organizasyon yaplslnln

sadeleştirilmesi, öncelikle karar verme sürecindeki tıkanıklık|arı önleyecek, iletişimi kolaylaŞtıracak, Yetki ve sorumluluk

büyük ölçüde işi yapanlarda toplanacağı için işleri,n daha kolay Ve sorunsuz yürütülmesini sağlayarak üretilen mal ve

hizmetlerin kalitesini arttıracaktır.
" işgören seçme sürecinde TKY'ye geçişle birlikte herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. İşe alınan personelde,

TKy,ye uyum sağlayıp sağlamayacağı konusu araştırılmamaktadır. 0ysa işgören seçim süreci, iŞletmenin baŞarısında

etken olan çok önemli bir süreçtir. Özellikle TKY uygulayan bir işletmede, mesleki bilgi, beceri ve deneyimin yanlslra,

adaylarda, bu yönetim yaklaşımına uyum sağlamayı kolaylaştıracak özelliklerin de aranması gerekmektedir. Örneğin

istatistiksel düşünme, sorun belirleme ve problem çözme yeteneği, ekip çalışmasına Yatkınlık gibi vasıflar daha

başlangıç aşamasında çeşitli teknikler yardımıyla -psikoteknik gibi- Ölçülebilir
* Turtel,de KÇ uygulamalarına pilot bir çalışma ile başlanmadığı saptanmıştır. Oysa pilot çalıŞmaların, baŞarı

şansının yüksek olduğu alanlarda §eçilmesi, dar bir alanda ve kontrollü biçimde yürütülmesi KÇllerin baŞlang,ıÇta

başanya ulaşma olasılığını yükseltmeKe ve karşılaşılabilecek olası sorunların minimize edilmesine de olanak

sağlayacaktır. Bu da i|erideki Kç çalışmalarının daha sağlam bir zeminde uygulanabilmesini kolaYlaŞtıracaktır. Kal,dı ki

Turtel,de KÇ,le.rin hayata geçirilmesi konusunda, ilk etapta, özellikle KÇ üyelerinin Çekingen davranması, yönetim

tarafından öıooly" alınmama düşüncesi gibi sorunlarla karşı karşıya kalınmıŞtır. ŞaYet uYgulamaYa Pilot bir alanda

başlanmış olsaydı bu ve benzeri solunlarla da karşılaşılmayabilirdi.
* işletıııuıin performaris «leğe.rleme sürecintle kullandığı lbrmlar incelendiğinde, gıT ek değcrleme__ve konu olan kriterlerin,

gerekse cevap kategorilerinin, değerlemeden sorumlu lbrklı kişiler açısmdarr, tarklı anlaınlar taŞıYabilecek ölÇtide sol'ııt olduğu

görülmektedir. Bunun yanında, tarklı <lepartmanlarda ayııı kriter eşit önem taşımayabilir. IJu ttir sorunların Çöziirnlenebilmesi iÇin,

kullanılan kriterlerin herkes taratındaıı ayrnı şekilrle anlaşılatıilecek şekilde tanınrlanması ve hatta ana kriterlerin srnıllandınlması

gerekir. Diğer 1.andan cevap katcgorilerin«ie nasıl bir peribrmans stalıtlardını it'ade ettiği daha aÇıklaYıcı Şkildc gösterilmelidir.

Al,rıca, her bir ana kriter t'arklı departmaırlar içiıı farklı oranlarda (% olarak) ağırlıklandınlarak, daha gcrÇekÇi sonuÇlara

ulaşılabilınesi mümkiin olacaktır. Bu konuda sunulabilecek diğer bir öneri de lbrmlarıİa iki bölümlü bir ölÇeğin kullanılnıası,

birinci txiltııntin «leğerlenen. ikinci böliinıün ise değerleyeır kişi taratından <loldurulmasıdır. I}u Şekilde değerleme.sonrası, ast ile

üst arasıırda _vapılaıı göriişrneler yoluyla, varsa farklılıkların ııcdeni araştınlarak çözüm _vollzırı geliŞtirilebilir.
ü, Tky çerçevesiııde, işletmelerin, işbirliği içinde bulunduklan tüın dış çevre'birileri ile siirekli bir geri-bildiriın

sağlanraları gerekli olmasına rağncn, l'urtcl'de bu konu<la bazı cksiklikler olduğu görülmcktedir. Örneğin, Turtel'in, tedarikÇilcri

t,onnlar yarrlıınryla söz konusu iken. tc<iarikçileriıı bcnzer şekil<le 
't'urtel'i dcğerleınesine iliŞkin bir sistemin geliŞlirilınediği

gorulmuİtur. Öte _vandan acentalar. 'Iurtel'i değcrlerken;'furtel taralıntlan acentalann «leğerlemesi YaPılnramaktadır.
* Tky çerçevesin<lc işbirliğini gcliştinneye yönelik önemli katkılar sağlayan tetarikçiler, acerıtalar ve taşeronlara

vcrilen ve onlann çalışırıala"ını tşvik e<tici ö,düllerin sa_Hsııırn _vetersiz olduğu görtilmiiştiif. t}u durumda Odtillerin §aYrsırun

arttınlması ve m«ldi olnıayan ödii,llere de yer verilmesi gerekmektedir,
* Bulgular kısmında da beliıtildiği gibi, rakip ve rakip olmayan işlctnıelerle, işletme perıbrmansının karşılaştırılmasında

güçlükler yaşaırmakta<lır. Btıradaki o,n öne,mli sorıın Turtel dışıııdaki işletmelerin. bilgi vernrede isteksiz dawanmasrdrr. Ancak, bu

tür karşılaşhrmalann gerek işletmelerin, gerekse içintie buluırulan seklöriiryı gelişimi iÇin son derece önemli olduğu aÇıktır.

soNUÇ
Daha öırce cle belirtilıliği gibi, bu çahşmada ulaşılmak istenen nokta'rKY'nin imalat sektorti'ııde olduğu gibi konaklaına

sektöriiırıde <le başrıyta uygulanabileceğini ortaya koymaktır. 
-Iiirkive'de, konaklama sektöriinde bu konuda en zor olarıı, ilki

gerçekleştiien Turtel,in tuşr:.,r, urr****k gibi <teğiktir. Turtel l992 yılında yeni<len yapılarıma karan alarak cesur bir giriŞimle.

ot*yr.o, halen tizerinde taıtışılmakta olan bir yönetinı yaklaşımını tıenİmseınİş ve bu yaklaşımın gereğİ olan İlke, Yöntem v()

araçlan azanri ölçü<le kullanarak mal ve hianet üretiminde kalite, nraliyet ve hız boyutrında öneınli katkılar elde etmi$ir. Elü)

edilen bulgular lşrğında, Turtel,in, -fKY uygulanıalanyla, müştcrilerini, çahşaıılanııı, toplumu ve iŞletme'sahipıerini büytık ölÇüde

tatmin ettğ de görülınekte<lir. Elbette her yeniliğin öncüsü olan kuruluşun yaşadığı güçliüler Turtel'de de yaŞnmıŞtır ve

yaşanmaktadır. Ancak uygulamalara ilişkin bu sortınlann ortadan kaldınlabilmesi, TKY'nin "Stiırekli İYileŞtinne" ilkesinin

İşletilmesiyle ve uygulanan TKY sürecinin tüm ilke, yönteın ve araçlan çerçevesinde Çöztimleırebilecektir.
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yoxpoici REKABET oRTAMINDA TopLAM xıı,irB yöxnriıvıixix öxtnıi

x.rırhr şENER (KALDER)

oıĞisiıı
Artık Dtinya]mız.ta ti,rtimler, çalışanlar ve müşteriler ki,iresel bazda bir ara_va geli_vorlar. tsİr çok kuruluş, oluşturduğrı

çağdaş iş ortamlanırda, çalışnlarına çeşitli kalite tekniklerini öğeterek yönetime katılınrlannı sağlamakta ve bu yerıi yönetim

tarzı sayesinde daiıa düşiık rlyatla, daha kaliteli ve rekabet gücü 1,ti&sek mal ve hiz.metler tlretrnekte ve globalleşen diinya

ek<ınomilerinde yerel pazarlan her geçen gtlrı biraz daha 1hzla zorlanıaktadırlar.
Rekabet artık, kas gücü 1,aııında beyin gücü ile ıte ktıruluşlanna katkı sağlavan, çeşitli kalite teknikleri ile donatılmrş -bir

anlamda silahlandınlmış- Dtiııya çalışanlan ile Ttirk çalışanı arasınü yaşnmaktadır. Bu acııııasz ve yokedici rekabetiıı yaşarıdığı

iş ortamında ükemiz çalışanlan bu silahlardan mahrum olduğu gibi maalesef bir rekabet arenasrnda olduğurıurı da tbrkında

değildir.
organizasyonlarda Personel müdürlüğü biriminini dışınıla bir de lhsan Kayrıakları Müdürlüğü oluşturulmava başlanması,

Günlük gazetelerimizde özel insan kaynaklan ekleri yayınlanlıyor olınası, Ülkemizde de İisan'ın bilançolara yansımayan öıremlİ

bir işletme kaynağı olarak görülmeve başlandığnı göstermektedir.

Ülkemiz turizm sektörtirıdeki bazı kuruluşlanmız, Dtuıya' daki bu gelişmeler doğrultusunda, bİr yaııdan çağdaş yönetim

anlayışına uygun yapisal değişiklİkleri hayata geçirmeye çalışırken, bir yandan da çalışaırlanna çeşitli kalite teknikleri ve katılrm

yöntemlerini öSeterek kuruluşlannın rekabet güçleriıi arttınnaya çalışmaktadırlar.
Klasik Yönetinı Modeli'ne kıyasla çok daha vüksck rekabet gücü sağlayabilen bu yönetİm anlavışı, organizasyonn,

yöntemleri ve sistemleri kapsar ve insana en ön sırada değer vermeyi gereklİrİr. Bu konuda kııruluşurı başansında temel

sorumluluğu taşıyan üst yönetime btıyük g<ırevler düşmekte, değişimi önce kendi tblsetb ır düşii,ııce tarzında gerçekleştirmesi

gcrckınektedir
. Klasik Yönetim Anlayışı'nda tepe yönetimin görüş ve duştiıııceleri doğrultusunda tepeden aşağıya doğu incn hiyerarşik

yapı içinde şirketler yönetilmekte, astlar amirleriııderı aldıkları talimatlara gör€ işlerİnİ görmektedİrler. Amaç amİrlerİn ınetmun

edilmesidir.
tlalbuki Yeni anlayışta amaç: müşteri talepleri doğultusruıda şirketin ttln birİmlerinin yönleırdirilmesİ, destekleiımesi

ve müşteri beklentiler.ini karşıla_varak miişteri tatıninine ulaşılması, hatta beklerıtİlerİn de ötesİne geçİp tam olarak müşterİ

memnuniyetinin sağlanmasıdrr. Krsacası Müşteri artık 'I(ral" drr, ve tiim organizasyonlar artık müşteri odalılı hale gelmek

zorundadır.
Bu çalışmaların tti,rni[ıü çatısı altında toplayan ıe yonetim tarznda devıim niteliğiııde değişiklikler içererr temel felsefe,

Tııplam Kalite Yönetimi ; " bir kuruluştaki tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve organizaş'ondaki tüm

çılışanlann kesin aktif katılımıyla müşterilerin meııınun e«lilerek karhlığa ulaşılması." olarak tanımlanmaktadır.

Ögleden önce gerçekleşen Toplam Kalite Yonetimi oturumruııla dile getirildiği için Toplam Kalite Yönetimi anlayışı'nın

ayrırrtısrrıa değinmeyip, felsefe'nin öziinü oluşturan ve yukandaki tanımda da <lzellikle ıurgulanan "katılım" kawamının hianet

sektörü için önemi ve rekabet ortamında en kritik gorevi üstlenınesi gerekeır "Yöneticilerin" Verimtiliğine olan katkılanna

değinmck isti1,61*o.

ı<ırı ıı ıı şıcix öxtıvır,ir
A.B.f).' de .vapılan kapsamlı bir araştırmada,- Her zaman elinizden geleııin en İyİsİnİ _vap.ırmrsrnız 'l sorusuna elemanların sadace

vo 25' i evet cevabı vermiştir. Sor.unun soruldÇu kişilerin yarısı ancak işlerinden koıT ılmayacak kadar çaba gösterdİklerİni

stıylemişlerdir ve katılanlann Yo 75' i de şimıti olduklanndan ıiaha verimli olabileceklerini belirknişlerdir. Ülkemizdeki durum da

burdaıı iarklı değildir
sistemin kurulması:
'femel sorumluluğu sistemi geliştirmek olan yönetim bunu başarmak için
gal.retini ve vaktini btil.tik ölçüde iırsan ögesine tahsis etınek zoruııdadır.

Sistem, çalışanlann katılımı ile oluştunılmalı ve başarıya bu yolla ulaşınak

bir yönetiın tarzı olarak beninrsenınelidir.

Sistemin değişen şartlara uyumu ve geliştirilmesi:
Kurulmuş olan mevcut sistem kurulduğu anrJa en i1,,i ihümalle miikemmel olsa

dahi her geçeıl gtiır, piyasa şartlarında, Müşteri Porttbl,ti ve nrtişteri

bekleırtilerinde stirekli değişikliler meydana geleceği için, sistemin de stirekli

bu yönde geliştirilnresi gerekecek, aksi lıalde sisteırr nreydana gelen

deği şikl i ler oranında mükemmell iğindeır tavız verecektir.

Üst yöııetinrin sisteıniır geliştirilmesini sadece keııcli görevi olrak algılaınası,
yapılması gereken değişikliklerden geç haberdar olması ve isabetli

değişiklikler yapamama§ına sebep olacak, bu değişiklileri yapmrş olsa bile değişime karşı çalışanlarda ınuhtemel bir direnç

oluşacak, en azından yeni uygulamanın herkes tarafindan sahiplenilmesinde zorluklar yaşanacaktır.

Sistemin geliştirilmesinde en öneınli katliıyı o sistem içinde çalışnlann yapmasın<lan daha doğal birşy yoktur. Hele hizmet

sekt<ırü gibi müşteri ile çalışanların ytızyıule ilişki içinde ol«tuğu sektörlerde çalışanlar önemli bir bilgi kalnağı durumundadırlar.

Rckabette başanh olabilnıek için, bu öneınli görevi üstlenen çahşaı-ılar, ıırüşteri taleplerİnİ siaeklİ olarak almalı, muhtemel müşterİ

yöııeriıı a
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beklentileri ve Çöztimler konusuntİa da yönctime destek sağlamalıdırlar. I}u ılıırumda yukarıda itade eıiilcn sıkıııtılaı
yaşanmayacaktır.

. Hizmetin Temel Özellikleri
. - [jretimi vÇ Tiikctimi ayrıı anda oltır: ycnidcn işleme, dtizelnne, hatarr gidenııe şansı yoktur.

- I lurhangi bir Şkildc stoklanaınaz: bir parti üretim yapıp iyi - kötü ayınmındarı sonra iyi olanlan müşteriye
sunma şansı yoktur. .

- İıısangücü ağırlıklıür.
_ Ürctim sUrecine müşteri dc katılır.
_ Yaygın bir biçimde standar<lize e<lileıncz.

IILZMET SEKTöRüNDE KATILIMIN öNEMİ
Ilizmet, insan dawanışlan ilc lönlcııtlirilcbilen bir <]izi etkinlikten oluşur. Ve.rilen hiznretiıı içintle insan tmsuru,nun

i)nemi İ}zladır. Kalite bu sektörde her kuruluş ve onun her çalışanı için son «lerece önem taşımalıdır. IJu nerlenle persone1 seçimi,
eğitimi. gcliŞtirilmesi ve motivasyonu gibi konulara üretim sektönıııe oranla bu scktcirde daha bir öncııı verilmesi gcrt.kmekte«lir.
Zira YaPtığı iŞi seven, baŞardıklan ile guıur du_ı'an, müşteri meınntrniyctinin önemine inaıımış, sti,rekli işini geliştirmeyi ıitıştınen,
mutlu ve ınotivasyoıru tam çalışanlan banndıraıı hiz.nıet kurulrışlan <laha başarılı olınaktadırlar.

Avrıca bu sekt<ırde, hizncJin tamaınen ycrine getirilınesi, iiretimıJe olduğu gibi sabit bir olgu ıleğil bir stireçtir. I}u fikri
ilk defa ifbde eden İskandiırav Hava Yotlan Başkanı Jan Carlzon hizınet kalitcsini,'Müşterinin kuruluştuı hc,rhaııgi bir böl,tımü ile
iliŞki iÇinde bulıuıdtğu ve onrm hizmct kaliteşiııin etkisind-e kaltlığı bir duruııı'olarak tanımlamıştır. Szunimiyet anı teorisi de
denilen bu tanrrna göre her "samimiyet aırı" hiz.ıııcti sunaıuıl hiz-meti alan tieerin<le iyi izlerıim bırakması için bir lirsat teşkil ıder.

' I]unun arılanıı Şudur Eğer hizmet sunan bir elemarİ, müşterinin tecriibeler zincirinde kenıİi haltiasında ıizerine düşeni
YaPtnıasa, btl}tik ihtimalle müŞtcrinin kendisiyle karşılaşmadan öııceki bütüı olun]u tecriitrcleriııi unutmasına ııeden olabilir.
Fakat cleman iizerine düŞeni yaparsa, ınüşterinin kendisinden önceki tecrlibelerinde karşılaşmış olabiltı;cği lıatalı durumlann
hcpsiııi qnut_tıırnıa şansına sahip olacaktır. I liznıeti l,c. en - alan ilişkisinde herkes. tüm çalışanlar bir samİmiyet anıdır.

Scktöre has olan bu özel durumda'Müşteri Odaklı" ve'Katılrmcı'bir _vönetinr tarzı ile kcndin<len önceki iyi intibalan
vokctmc riski ortadan kalılınlarak, kendindın önceki kötü intibalan tamanren vcya kısmcn gidermc şansı tiirn çrı,şunİur* İ".ı"tı
haline getirilebilecektir. Aksi takdirde bir ziırcir olarak il'ade ctilmekte olan turizm hizmetiııdeki en zayılhallia o kuruluşun kalite
göstcrgcsi olacaktır.

Ilizmct scktorunıle Mıişteri Mcnınuniyeti; Algılanaıı Kalite ilc t]ckleııcn Kalitc arasındaki lhrk olarak.itade edilınektedir.
l}urada dikkat edilmcsi gerekcn öncmli nokta beklencn kalite'nin kişiye ve zamana göre dcğişken.olduğudur. Bu değişkoııliği

yeÜalaınak ve hiaıete . yansıtmak . aııcalı
mtişteri ile ilişki hdlinde olan çalışaıilannHİZMET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMI\ruNİynri VE TURİZM karar stirecine Latılıınyla ınunıktın oırrultu..l',şlİLu;-u- Xfft:L" lffi-*f-"fu,"Til1

MüFteri Memnuniveti (mm),= f (alqİama kalitesi (a.k.ı - beklenen kalite (b.k.))

a) a.k b.k

b) a. k. b. k.

c) b. k.

gördüğü lıizmcti beklediği hiznret ile
ıntıkayese edecektir. Iltıracla eıı kritik n«ıkta

hiç şüphesiz ıııtişteriniır beklediği kaliterJir.
IJir sektördeki ıniişteri-lerin beklenti duzeyi o
sektordeki genel kalite dtizcvini
belirlenıektedir.

Ülkemizde; kalitc çalışırıalanııı başlatırıış
sağlık kuruluşu vöıreticileri, hizınet alan
ıırtişterileriııin beklentileriniıı dtiştlk. olırrıısı
sebebiyle, şu an için sunulan hizmet
kalitcsiııden menuıltlı göri.iııdtikleri, aırçak
toplumsal bilinç yükseldikçe ve rekabet
arltıkça ırrüşteri beklentileruıde lrızlı bir
yilkselme yaşanacağını dikkate alarak.

beklentilerin 1.Ukselmesini bekler_nedeıı, yapısal değişiklik hazırlıklannı başlatmışlardır.

Örneğin, tXnya staııdartlannın çok altında bir kalite «ltleeyinde kamu sağlık hizınetlerinden taydalannıaya alışnış, gittiği sağlık
kuruluşlarında hastabakıcılar tarafindan dahi itilip kakılmakta olan toplumun gcniş kesimi, gittiği özel sağlık kurumların«la
karşılaştığı doktor ve personelin normal sayılması gereken ilgisini bile çok onemli gönnekle ve bunu extra bir hizmet zaınederek
memnuniyetini il'ade etmektedir. Sağlık hizmetinde kalite konusundaki geıçek göstergeler hakkında ise, bu hianetten laydalanan
geniş kcsiın habcrdar bile değildir.

Sözkonrısu durumu turiun sektörti için dtişiiııecek olursak, bu sektört[ntiz böyle bir avantaja (l) sahip değildir. İster ycrli
ister yabaırcı turistler dikliate alrnsın ınuhatap olunan muşterileı, bilinçli ve beklentileri oldukça yii&sek bir kesimi
oluşturmaktadır.
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Fiziksel ve ruhsal yorgunluğunu atmalt iDere konaklama hizmetlerindeıı yararlanan yerli miişterİler, yaşadığı iş ve sosyal

ortamda btııtın yıl boyunca karşılaştığı aksalçlık ve probleınlere karşı gösterdiği mecburi khammülü, tatil dönemlerinde

konr*lama hiıımeti swıan kııruluşlara karşı haklı olaralı göstermemekte, bu kısa dönemde her şeyin dört dörtlük olmasını
isteınektedirler.

Farkh Ülkelerden gelen ve benzer bir çok tesiste koneıklamış ve bu tesisleri mukayese etrne imkaııı olan yabancı

ınüşteriler dikkaie alındrğında ise turizm sektöriluıde müşteri beklentileriniıı Dtlııya kalİtesinde karşılanma mecburiyeti diğer

sektörlerimizderı çok düa belirgin bir şekilde kendini göstermektedir

Yabancı misaiirlcrin geldikleri farklı kültiiırlere göre değişeıı farklı beklentileri olabileceğini de düştiıntiırsek,

beklentilerdeki deği§iklikleri valıinde öğenebilmek için, müşteri ile birebir ilişki içerisindeki çalışanlar işletme için kritik bir
öılcm taşımaktadır.
- yöxpriııix cönrvi

Rekabette gtiçlii olabilmek için üst yönetim ;, hizmeti alan,ve, hİzmetİ sı-ınan cephelerİn her İkİsİnde de İnsaıı

mutluluğunu amaçlamalıdır. Zira insanı esas alan bir yönetim, insanlann §ınrr§|z güç|erinin gelişmesine .izin veren bir
yönetim tarzıdır. İhsana saygının temel ahndığı bir sistem yukandan aşağıya ve aşağidaıı yukanya bUtti,rı çalışanlann yönetime

katıldığ bir yönetim sistemi olacakhr. Ttiırn Dtlnva'daki değişim de bu yönde olmaktadır.

Gtiniiırniiade başa4lı ve ytiksek rekabet güctirıe sahip şirketler incelen<lİğnde en öneınlİ ögenin "yaratıcılrk" btuıu

sağlayan özelliğinde "motivasyonn olduğu görülecekiir. I]u sonuçlar da göstermektedİr kİ, herşyİ kontroltirıde tutan, İşletmeyi

tçeden direktiflerle yöneten yönctici tipindeıı çok, yenilikleri teşvik,eden yol gösteren destekleyen motive eden lider tiplmine

ihtiyaç vardır.
Yönetim , çalışarıları teşvik edici, katılımı sağlayıcı, insiyatif kullanmayı sorumluluk almayı ve yerıilikler yaratrnayı

teşvik eden bir insan kayıaklan planlama sistemi kurmahdır. Zira lırmada çalışan herkcs k-ııruluşun miiŞeride ve kamuoy'uırda

yarattığı imaj konusurıda etkili olmaktadır.
yönetici konumundaki personelin lideİlik yön{indeki değişiınleri zaten lşletmelerrle katılrmcılığı da beraberinde

getirccektir. Zira bir çok kuruluşumuzda n'fakım Oyurıun, "Kendini Yöneten Takımlar", "Sıfir HiyerarŞi" gibi kawamlar

konuşulınaya başlanmış, bu yönde yapı§al değişiklikler uygulamaya geçirilınektedir.
yönetici İsrafı' nln önlenmesi
Bir buyuk Amerikan kuruluşu'nda başkan, yönetim kuruluıra hitaben
"Arkadaşlar işinriz değişimi yönetınek, eğer başaraınazsak yönetimi ,"oeyönetim
değiştir-rnekten başka çaremiz kalnıaz" diverek vönetimin gerçek '

görevini it-ade etmiştir. Gerçek görevi bir kuruluşuır btitün

kaynaklannı en verimli şekilde organize ederek belirlenen hedefe en

krsa zamanda göhirmek olan yönetim, sistemde ,vapılması gerekerr

değişiklileri zamaffmda tespiti ve isabetli değişiklikler yapabilmesi

içiıı insan kamaklıırı yönetimincle eıı çağdaş yöntemleri uygulaınak

zonıııdadır.
Yöııetiıır alaırında yaşanan son gelişnrelerden sonra Ülkemizdeki
kuruluşlann bir çoğunda yöneticilerin (sadece üst yönetim değil,

yönetim ibnksiyonı olan her dtieey yetkili) görevlerinin yeniden

tanımlanması gereği doğmuştur. Bu tespit edilirken de sorulması

gereken temel soru;

Başanlı yönetici; hcr şeyı herkesten iyi bilen kişi mi?, Yoksa işini iyi bilen elerneıılan iyi koordine eden kişi midir?

Mesaisi'nin büytık bölümüniı problem çözıneye ayıraı1 karşılaşılan probleınleri insanları cezalaııdırmak için bir fırsat

olarak görerı yöneticiler bu uygulamalarıyla işlerin ytirtlmesini sağhyor gibi görilnseler bile bu yoğtuıluk sebebiyle kııruluşları
aduıa bir çok önemli fıısatr gözden kaçırmakta hatta sektörde yaşanan bir çok gelişmedan geç heberdar olarak, kuruluşlannı riske
atmaktadırlar.

Btmun yaşaılmaırüısl sorun taete[ organizasyonların, tiiın çalışanların katılım_ıyla çöztlın ilreten organizasyona dtlnüşınesi
ve problenr çözttmtınde Toplam Kalite Yoneümi teknikleri uygulaıımaya başlaııması gerekmektedir. Bu konuda da teınel arılayış
problernlerin çok büytlk bir böltlırntlıııtiırı aslında bize sistemdeki önerrıli bir eksikliği haber vcren önemli birer göslerge sayılması ve

her problernin işletmeye bir k-ural, sistem kazarıdırması amaçlanmalıdır.
Ancak bu yöntemle işletmelerde karşılaşilan problömler her geçen Sün biraz daha eialaçak ve yukandaki tabloda

verilmekle olaıı yönetsel dtiaeylerine göre çalışarılann sistem içindeki gtinltlk işler ve sistem geliştirmeye ayrmalan gereken ideal

çalışma stirelerine ulaşılacaktır.
«aııırıra yöxrn ıvı ın n i
Çalışanlann karar siirecine katılımı, genellikle uygulanaıı, bir şy yapıldıktan sorıra Bu konuda siİ ne dtlştiuıuydrsunuz? sorusu
gibi ayaküsttl göri§ alma yerine, planh, sistematik ve belli kuralları olan faaliyetlerle olmalıdır.
Kalite Çemberleri - İyiteştirme Çemberleri:
Faaliyetleri stlıreklilik gösteren belli kurallar çerçevesinde oluşturulan, sistematik toplantılar dtlzenleyen, kararlar alan bu gruplar
işletmedeki sorunlann çözilıntilne kath sağlama özelliği yaıında çalışanlan; işyeri ile özdeşleştirmeyi zimaçlamaktadır. Çalışnları
buluııduklan sistemi siirekli gözlemleyen, sorun çözıne kabiliyetleri gelişmiş, sistematik dtiştiıııen ve karar veren bireyler haline
getirme konusıında ciııemli katkılan olan bir katrlım faaliyetidir. Grubun Sine4ik güctirıü ortaya ortaya çıkarma konusunda çok
yararlıdır. Ödulüendirme konusunda farklı yönterrıleri vardır. Çok çeşitli şkillerde isimlerıdirilmektedir.

a

Yönetim
kademleri

işı, Memur

Sistem içinde
Çal§na,
Soruınlgluöu

.

Yetki ve
Sorumluluk %
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GeliPtirme
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öneri sistemleri:

Çalışarılann yaptıklan iş veya iş ortamı hat*ında yönetime öneri getirmesi ve çeşitli <i,düllerıdirrıe araçlan ile Çalışanların motive
edilme yöntemidir.

Çözün Gruplan - Proje Gruplan:
Genellikle bir konu ilzerinde çalışmak tlzere o konuııun uzmanlannın katılımı ile oluşturulan ve çalışma siiresi o sonınun çözilrnü
veya Projenin bitimine kadar stireıı çalışmalardu. Bu tiır çalışmalar ha.leır birçok işletıne de uygulaıımaktadır. -!.

soN sÖz:
Çalışaıılann katılımırun ötesinde, "müşterilerle yönetim* gayretlerinin yaşanmaya başladğ bir rekabet ortamında, heııiiz
çalışanlann kaülmının sağlanamamış olmasr, ve yöneticilerin etkin kullarıılamaması, öntimüzdeki dönernde tlikernizde piyasada
varolabilmek ve gtlçlü olabilmek için belirleyici tuısw olacaKır. .

soRU \rE CEVAPLAR

ÖĞn CnV. hrlX MISIRLI Ben sorumu sayın Köprülü'ye yöneltiyorum, kendisiTSE'de görev yapmaktadır,
sorumda bu yöndedir, bugüne kadar TSE lSO 9OOO standartlarına göre belge almış . herhangi bir konaklama işletmesi
ııar mı? Bir diğer sorum da, Turizm Bakanlığının belgelendirmede kullandığı bir takım ölçütler rıar, bu ölçütler ile
TSE'nin kalite belgelendirmesinde kullandığı ölçütler birbiriyle çelişiyor mıı? Teşekkür ederim.

FATMA Tt NÇ KÖPRÜİÜ Şu ana kadar tlrtn ya da hizne belgesi v€ıdiğmiz OOb mınu içerisinde, hiznet sd<ttrhıfrı saysı 23 dür.
Hiznd. sdd,öriiııde ilk belgeyi Tuftel Turistik Tesisler AŞ. alınıgı fak* Turian Bakaılığrıın l l Mays 1994 tarihinde yayırıladığ gaıelge ile bu belgB
iptal dildi. Daıı$ay'ın lO.Daireşinin 199618095 esas ve l996lt623 saylı kıran ile bu guıetç aıgellaıdi ve ardmdaıı 23.9.1996 tarihin& Turian
Bakanlığ ile karşılıklı bir pid,okol imzalaıü. Hizınd sddödiçıcte taşımaolık, özel ha*ane, kolğ-ve askeri hava ikmal nıeıkezi ile koıaklama sddoriıüııde
belge almak üzere olaı ğtimde dahil , kııruluşlar vardır.

PROF. DR. ALP rİllUn (Oil rum u n Değerlend i ri lme§i)

Bu ttiır kongrelerin başlangıcı Dokuz Eylül Üniversitesi Aydın Turizm İşletmeciliği ve üelcilik Ytiksekok-ulu iken
baŞlamıŞtır ve daha soma Adnaıı Menderes fİniversitesi kurulduktan sorıra geleııeksel olarak devam etmekte ve gelecek yıllarda da
devam etmesi tiırnidini taşıyoruz. Ben artık sayısııu tam olarak takip edemiyorunı, Tükiye' de birçok turizm eğitimi veren dört
Yılhk ytlksekokullar var. Beş ile başladık sonra on bir oldu, daha soııra da on altı. Ancak şu bir gerçektir ki, bunlar arasında yedi
Yıl gelerıeksel olarak kesintisiz bu tiilr toplantılan gerçekleştirerı tek ohıl bu okuldur. Bunun rıasıl gerçekleştirildiğine bakıldığında
İse ben bir d<lnem bu okulurı yöneticiliğini de yapmıştım, bu tamamen Kuşdası Belediyeleri'nin arılayışı ve aynl zamanda
otellerini bizlere açan işletmccilerin anlayışı ile gerçekleşmiştir. Diğer yerlerde gerçekleşmemesinin nedeıri bu anlayşın
olmayıŞıdır. Beıı bıırada huzurunuzda bu imkarılan ştbrber eden her kese teşkktir etmek istiyorum. Bu hırianin sorurılannın
belirlenmesine , eğitime ve bilime büyük bir destÖktir ve huzurlannızda bwırm için tekrar teşkkiıır ediyorum ve otunımu
kapatıyorum
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oTtiRUM II l A: SANİTASYON vE HİJYEN

Tt]RİsTİK İşınIMELERDE GENBL rrİ.rynN İçERsİNDE
ÇAMAŞIRİIANENİN ÖXr rWİ

Akın BERKER (TOLKAR MAKİNA)

Hıjyen; stızltik karşrlığı ile yaşamrn sağlıkh olarak devam edebilmesi için şahıs ve toplumıuı sağhğının korunmasr ve

geliştirilmesi ile ilgili bilgileri sentez halinde uygulayan bir tıp brarışıdır diye tanımlanmaktadır. Hastalıklardaıı korunmanrn

temelide temizliğe dayanmaktadır. Ifustahklann önüne geçmenin en etkin yollanndan biride hastalığa Yol aÇacak bakterilerin

tkemesinin erıgellenmesidir. Aile fertlerinin sağliğının konınması amacıyla evlerde yapılan genel temizlik iŞlemlerinin dıŞında,

insanlann toplu hallerde yaşadıklan ortam]arda yapılacak teınizlik işlemleri çok daha t'azla önem göstermektedir. Yalnzca terniz

su ve basit sabwıla yapılan ev temizliğinin üşında. toplu yaşam.ın olduğu noktalarda hijvenik kurallara uYmak, insan sağlığrnın

korunmasr açısından çok claha farklı işlemleri gerektirmekiedir. Özellikle bugi.i,ıı ilzerinde duracağrm nokta turistik iŞletmelerde

genel hijyerı içersinde çamaşırharıenin örremiılir.- 
ih*anİar zorunlu olarak yaşadıklan şhrin <lışına çıkt*lan zamanlarda veya tatillerini geçirmek amacıYla turistik iŞletmelerde

konaklarlar. Konaklanaıı tesisin seçiminde erı önemli etmenlerden biri tartışılmaz olarak genel temizliğe verilen önemdir. Farkh

insan psiko§isindeır dolayı müşteri personeli gülery{ialü bulmayabilir veya damak tadı t'arklılıklan nedeniYle iŞletmenin

mutt-ağıda tatmin etmeyebilir. Ancak tti,rn bu farklılıklara karşın ortak bir karann buluııduğu nokta vardır ki oda iŞletmenin

tenıizİğidir. Özellikle miişteri odasırun banyosunda ve yatağın«la evinde ki teınizliği arar. Bir işletmede müŞterilerin ortak

kullarıımına sunulan birkaç teşrifat malzemesi içersinde en önemli olanlar<lan biride odalarda suııulan havlu, newesim takımları

vb. Malzernelerdir. Bu malzemeler kişilerce k:ullanıldıktan sonra bir kağıt mandil gibi atılmamakta ve tekrar baŞka müŞterilerin

kullaıımına sunulmakiadır. Dolayısıyla bu malzemelerin hijyenik olarak yıkanmasr ve tekrar kullanıma sruıulrnasr iŞletmenin en

önemli görevi olarak görtilebilir. Özellikle çeşitli cilt hastalıklannın ortak kullanılan giyim veya yataktan geÇtiği gerÇeği

gtizontıırıtle tutuluria adr geçen malzemelerin ykaıımdsında izlenecek prosedtlırtlrı önemi daha aÇık olarak ortaYa Çıkmaktadır.

işletmeler odalarınrta mı§ten kullanımırıa sunduklan malzeıneleri iki yöntemle temizlernektedir. Buıılardan birincisi dıŞanda

bulunaıı çamaşırharıelere yıkatmak veya kendi biiırıyelerinde bulunan çamaşırhanede işletme,kontrolü altında Yıkamaktır. Ciddi ve

hijyenik kurallara önem veren çamaşırhaneler ve kendi bti,ııyesinde yıkama işlemini gerçekleŞtiren iŞleünelerin izlediği bir Yöntem

bulunmaktadır. Genel çamaşırhane işleyiş planıda diyebileceğimiz bu yöntemde yıkanacak malzemenin çamaŞırhaneYe giriŞinden,

yıkanmasuıa ve daha soııra tekrar odalara servis yapılmasına ka<lar işleyeıı sti,recin ttlmü hiİyenik esaslara daYanmaktadır.

Bir işletmede ç.ımaşınn yıkarıma stireci şu aşamalardan geçmektedir.

ilk olarak yıkanacak çamaşular bir boltırnde tasnif edilmekte,kirlilik ve malzeme ozelliklerine göre ayrılmaktarlırlar. İkinci olarak

tasnif eılilmiş çainaşırlar yıkama işlemine tabi tutulurlar. Üçtiırıcü aşamada çamaşırlar kurutma bölümti'ııe geÇer ve kurutulacak

malz.erneler kurutma makinalarında kurutulur. Dördiincti aşama titiileme aşarnasrdır ki bu böltlrndede ütüleııebilecek malzeme

ütüleme t6lti1niine gönderilerek üttileme işlemi gerçekleştirilir. Beşinci böliiırnde katlama işlemi gerÇekleŞtirilir. Ütiilenen ve

kurutulan malzeme bu btiltırnde katlanır. Altıncı işIem temiz çamaşırların tekrar kullanıma sunulmak iiaere istiİ'lcnınesidir.

yukanda adımldrını sayüğımz basit çamaşırhane işleme planında herbir aşama uyguır makinelerde gerÇekleŞtirilmektedir.

. 
yıkama işloni özellikle temizleıne ve hijyeırin sağlandığı erı öneınli aşamadır. Güntimtiade kullanılan endüstriYel tlP tam otomatik

yıkama ve sı]«na makinaları evlerim2de kullandığımız tam otomatik çiımaşır makinalan kullanım kolaylığını turistik iŞletrnelerde

getirmiştir. profesyonel yıkamayı sağlayabilmek için şu fakt<ırlerinde bir ara<la bulunması gerckmektediı. KiınYasal - Yıkiıma siiresi

_ sıcatıİt _ uygun makina kimyasal , işietmenin yıkanan malzemesinin özelliğine, suyunun sertliğine ve kirlilik oranma göre

değişeıı oranlarda her yıkama için ayarlanabilmektedir. Böylece her yıkamada uygun kimyasal uYgun miktarlarda

kullanılabilmekteür. yıkama siiresi, kullanıları kimyasalın çözülmesi ve direkt etkiyi yıkarıan malzeme iiz-erinde göstermesidir ki

prolbsyone1 yıkamada her yıkama için ayn siireler gerekebilmektedir. Sıcalılık, kullİrulan kimYasal malzemenin direkt reaksYona

laşla_vabilmesi için gerekli olan ısıdır. Makina ise ; yukantla sayılan işlemleri gerçekleŞtirebilÇ'cek özelliklere sahiP mekaııik

yapısl ve prograırabilir özellikleri olan makiııadrr. Yıkama esnasrnda hijyeııi sağlamak iÇin makina Programlannın, kullarulaıı

kimı,asallarla uyum içerıinde olması bir zorunluluktur. Bu amaçla endustriyel ÇamaŞlr makinası .imalatÇılan sabit

programllannın yanında mü$erinin kullanacağı deterjanın .yaplsma uygun, programlarıabilecek boŞ program seÇenekleride

surımalan gerekmektedir. ra*ıı kimyasal tıreticileri bu sayede, iiretimlerinin kullanılacağı işletmede ürettikleri ma|zemeYe ve

işletmenin özgtıl koşullarına u},gun programlama şansrrıada sahip olabilmekte, yıkama iŞleminden maksimum sonuca

ulaşabilmekteoİrıer. İşletme çarnaşırhaııelerinde yıkama işlerninin dışında hijyenin sağlandığı bir baŞka alarna{a.. tift|eme

işlemidir. Bantlı kurutmalı ütii makinalan silindirlerinde ulaşılan yüksek ısı sayesinde hem çarşaf, ııew3sim, yastık.tılıfı vb,

Malzemelerin kurutma makinalarına gönderilmeden krı,rutulmasını sağlamakta ve hemde kurutma işleıniyle birlikte sterilizasYonu

ve ütüleırmeyi gerçekleştirmektedir. yukanda kısaca değinilen çamaşlr yrkama siireci müŞteri memnııniYetini getiren teıniz oda

teıniz yatak kavramınrn başlangıcıdır. yalnızca ticari.kaygılarla hareket eüneden ilkeli ve irearı sağlığına önem veren

çamaşırhaneler dışında, işletmelerin çiımaşır yıkama işleınini kcn<ti kontrolleri altınela yapmaları hijyenik kurallmı daha rahat

hayata geçirilebilmesi açısından önemlidir. Bu amaçla bir çok turistik işleheJ<mdi çarıaşırhaııelerini kurmuŞ veYa kurmakta

olup, mü$en sağlığının korunmasrnrn ticari menfaatleri korumakla paralel ol<luğuna inanmıŞlardrr. HijYeıı kurallanna uYgun bir

çamaşuhanenin kırrulması için makina imalatçılanda kapasitelerin hesaplanarak uygun makinanın seÇilmesinden, ÇamaŞırhane

akışının projelendirilmesine kadar işletmelere hizmet vermektedirler.
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SoRtJ vE, CEVAPLAR

PROF. DR HALİL ÇİVİ Üç sorum bulunmaktadır. Bunlardan birincisi tavuk, et, bahk gibi gıdalar iyıcq pişirilerek
kazara mikroba bulaşırsa hijyanik hale gelir mi? h<incisi, çiğ olarak tiikettiğimiz et ilrilrıleri buliırımaktadır, salarrl sosis, sucuk
gibi. tsu iiriinlerin doğrudaıı çiğ olarak ttiketilmesi hakkında neler düşilırıüyorsunuz '? Son olarak, s{ırııyonım bitkisel gıdalann
hijyeni iiaerinde biu:az az duruldu, bu konuda neler söyleınek isterşiniz ?

ÖĞn CnV. İnr.lX MISIRLI Turian Bakanlığı s.rnlyorıım 1990 yılında ba ingiliz profesörtınü sanitasyon ve hijyen
konusunda koni'erans vermesi için ülkemize davet .etmişü, o toplantılarda şundan"H§edihnişti, otellerde skça kullanıları
klimaların bazı bakterilerin ti,remesine ne<lor olduğu şekliııde acaba bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz ?

DOÇ DR.......ÇELİK Şimdi özellikle hayvansal gıdalar gıda kaynaklı hastalrklann oluşmasında öncmli rez.ervırarlardır,
mikroıırganiana açısındaıı. Bunlar doğal elde edikleri aııdan itibarerı her zanıan kontaminasyona açıktırlar. Bu tiir tirtiırıleri biz ısı
işlemi uygulayarak tiiketiyoruz ancak pişirilme sırasında bazı patojeııik ınikroorgaııizmalar gıdada salgıladıklan toksinler var.
Buıılar yilksek siterilizasyon derecelerinde dahi yıkrmlarunazlar. Dolayısıyla bu tip iiriiıılerde mikobiyolojik analiz yapsak bile
vejetatif formda yani yaşayıın lbrmda mikroorgaırizmaya rastlamayabiliriz. Dolayısıyla buııu sağIıklı kabul edersek eğer içerisinde
üretmiş olduğu toksin nedeniyle yiııe zehirleruneler meydaııa gelebilir. Bu açıdan tamamıyle hijyenik kabul etmemiz dogru değil.

Çiğ illkettiğimiz sucuk, sosis, salam gibi ürünlerin de hammaddelerinde patoJeı,ı mikroorganizmalarırı bulunup buluımadığı büyük
önem taşu. Ancak brrrılann olgıııılaştınlmalarr sırasında doğal florasinda yaııi aroma ve tekstiirti oluşturan flora diğer grup
mikroorganizmalan baskılayabilir. Ancak yine burada da kesin bir ş,v s<iyleyemeyiz. Yine pa§en mikroorganizmalann eğer
kontaminasyonu mevcutsa brurlzırla ilgili zehirlenme olayları görülebilir,

PROF. DR ....... YAYGIN Patojen maddeler iki gruba aynlır. Birisi ry)or yapan bakteriler, bunlar normal pişirme
csnasında ölmcyen ve spor forma, dayan*lı lbrma geçen bakterilerdir. Dolaysıyla pişirdiğimiz yerneklerde bu sporlann bakterileri
kalmaktadır. Eğer yemek luzlı bir şekilde soğutulmazsa, açıkta kalırs4 tencerenin tiaerini örtseniz bile bu sporlar çoğalabilen
tbrma geçiyor ve dolayısıyla tıu nedtjnle gıda zehirlenmeleri oluşuyor. ikincisi, diğer baf,leriler içinde önenrli olan merkez
sıcaklığıdır, ytizey sıcatlığı değil, diyelim ki iki kilogranılık bir eti pişirirkerı, brı etin merkez sıcaklığını ölçmek önemlidir, o
zaman vejetatif bakterilerde kalabilir, en çok zehirlenmeler önreğin dondurulrnrış gıdalan özellikle taıuklarııı pişirihnesi,
kzartılması sırasında olrır. Eğer dondurulmuş et, tavuk bir gilrı bekletilmeden, bıuu çözülmeden bekletilmeden pişirilirse, yiizey
sıcaklığı ytD derece dahi olsa, merkez sıcaklığı elli derece ise bu salmanerryann hzlı bir şekilde çoğalmasrna ııeden olı.u- bu
nedenle merkez sıcaklığın yetmiş tıeş dereceve ulaşması gerekir- Diğer sebze ve meyvelerde ise, buıılar i_vi yıkanİnaz ise tabii ki
risk artmaktadır. Klimalar ile ilgili konuya gelince son zamanlarda biliyorsuıruz bir lejyoner hastalığı ortaya çıktı, bu bir bakteri ile
art]erin beraber olarak yaptığı bir hastalık, özellik]e bu güneş enerjisi kullanımı ile ilgi, kış aylannda.kullzınılmayan gii,rıeş
eıreıjileiinde artlerin, nrikroorganizmaların gelişnıesi ile yıkaruldğı zaman vticuda geçınekte, son zamanlarda tartışılan
giindemdeki bir konu bu. İlk deib Anıerika'da lejvonerlerde görüldüğü için buna bu isim takılmıştır.

DOÇ.DR....;..ÇELİK Klimalarda görülen bu bakterilerle ilgili olarak, klima sisteminin akışkarılan içerisintle bı_uılann
iireınesi söz konusu, bu laminatileo olarak adlandınlıyor. Bunlar ozellikle kontrol edilirkeıı filtre uygulaınalarının vapılması
gerekir. Bu lıllrelerin ve daha değişik elektrositatik filtrelerin kullaııılması ile bakterilerin havaya temasr önlerırıriş oluyor. .
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cnı.pcgĞiN vAşAM Biçiüva.ERi vE TlJRizM rAZAIrLA\ıAsI AçIsINDAN »ııĞBRrpı.IDiRiLNGsi

Doç. Dr. Bahattin Rızaoğlu
Adnan Mendeıts Üniversitesi

Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu
Oğretim Uyesi

Ttıketici davranış araştrrmalannda ttııketicilerin psikolojik ozellikleri önelııli bfu yer tutar. Temel psikolojik değişkenler

(özellikler) arasında ttiketicilerin kişilik ozellikleri, tutumlan, satınalma eğilimleri, eylernleri, ilgileri, karııları ve yaşam biçimleri

Tüketici davranış ara$ırmalan ilk once kişilik aynl*larını ele alan kişilik araştırması ile başlamıştır. Kişilik
araştırmasını güdüsel ara$ırmalar izlemiş ve bu araştırmalar 1950'li yılların başlanndan İtibareıı çok yaygın kullanılan ve tanrnan

bir araştırma haline gelmiştir. 1960'lı yıllann soıılannda pazar|arrıa yazıru psikografi diye yeni bir kawamla tanışmıştır. Psikografi

biri dar diğeri gerıiş olmak tizere iki anlamda kullaııılmaktadır (1).

D[ffihIdap§ikogatü d€rüirrce yaşanbiçimi ata$rrrıasnıın teırpl küuısıını olu$-ıraı tjketici eylefıüği ilgileri ve lırulan vehııılala
ileili ölçrrEytiııt€rnl€ri aılarurıagelir. Yaşanbiçimikavı-arııisepaalarnıaaura l%3 yilrııda girmiş ı,e sıraki ylladapşanbiçimikalıplamm
vebukalıplruı tiftdici davı-anşyla olaı ili*ileıinin beliılerrrresirde çeşit]ı tdffııklerm tıllautııasıyla aerıgirle$lrlnniSlr. Butdsııikleıde kullanlaı
ğı ıIygü[ı }ıaklaşm insmlmn}aşan biçimini beliıteytııterrrcl Ozellıtleriıı;

a) Zamanlanru naul kullandıklanyla ilgili eyleınleri,
b) Terchleri ile ilgili ilgileri
c) Kaıdilerini ve çeşitli olay veya şyleri nasıl hissettikleri ile ilgili kanıları olduğurnın varsayılmasıııa dayandınlmrştır.' in*+lann eylemlerini, ilgilerini ve kaıularuıı olçmek için birtakım ölçilüer kullanılmıştır. Böylece, dar arılamda eylemler,

ilgiler ve kanılarla ilgili soruların ve iğili ölçme yöntemlerinin kullarııldığı yaşm biçinii araştırması psikografi olarak

adlarıdınlmıştır. Diğer bir deyişle psikogıafi, tiüetici araştırmacılan tarafindarı yaşm biçimlerinin işlemsel olarak ölçtllmesinde

kullanılan teınel bir teknik olarak duştırıulmuşttlr. Psikogpafınin bir işlevi, odaklanmış kilme ğörtişmeleri, derinliğine görüşmeler,

_yansıtma teknikleri ve benzer tekniklerle yapılan yumuşk veya nitel araştırnıalann aksine tii,ketici yaşm biçimlerinin nicel olarak

ölçülmesini sağlamak olmuştur. Dar anlamda psikografık özellikler deııilhce tilketicilerin psiko§ik protilleri ve farklı yaŞam

biçimlerinin psikolojik temelli ölçtlleri anlamına gelmektedir (2). Bu nedenle yaşam biçimi analizi geıriş anlamdaki psikografi

araştırmalannrn önemli bir parçası sayılmalıdır.
Ganiş anlamda psikogralı psikolojik, toplumsal, kültilırel ve dawanışsal Ozelliklere dayanarak tilketici farklılıklannı

tıelirlemek için kullanılmaktadır. Heın kişilik araştırmasrnın hem de güdilsel araştrmarun özelliklerinin bir arada kullanılmasr

psikogralık araştlrmaya farklı bir nitelik kazandırmaktadır, Araştırmacılann tiifteticilerin kişilik değerlerinin ölçülmesine yaŞam

biçimleri, tutumlar, ahşkanlıklar, satrnalma güdüleri gibi dawaııışsal değişkenlerin ölçülmesini de ekleyerek nicel nitelikli

çalışmalann yapıldığr genişletilmiş alana psikograii denilmektedir. Psikograt-ık değişkenler ilgiler, tutumlar, yaşam biÇiırıleri,

satınalma güdüleri, alışkanhklar gibi nispeten liziksel varlığı olmayan, pek kavranamayan veya anlaşılması zor değİşkenlerdir.

Fakat bu değişkerıler özel olarak dtizenleşniş ve hazırlanmış psikogralık <llçUlerin kullanrlmasını gerektiren değişkeıüerdir.

Güdüsel araştırmada olduğu gibi psikografik araştırma pazarlamacılara kapsamlı ve zengin tiiketici özelliklerinin (Prolıllerinin)

nitel olarak
ölçülmesi yerine nicel olarak tılçıılmesine da,vanır. Bu bağlamda psikografik araştırma yoluyla elde edilerı ölçtiınler kiŞilik

aynlıklarının ölçiıınlerine berzerler. Ancak psikografık ar§ırma cevaplayıcılann ilgileri, tercihleri, tuhunlan, değerleri, inaırÇlan,

algıları, gereksinimleri ve sorurılarıyla ilgili birtahm sorulardarı (tümcelerderı) oluşan özyönetimli arıketler veYa dOkllıınierİ

gerei:tirir.
yaşam biçimi analizi, gez\ ve turizm endüstrisinde bir paz,ar|arııa aracr olarak btlttlrıUyle pek aıılaşılamamrŞ ve

kullanılamamıştır. peıuısylvania Gezi Geliştirme Dairesi, 1984 yılında yaşam biçimi aııalizini turizm Pazarlama araŞtırmalannda

ilk olarak kullanmış ve böylece tıırizm pazar koşulları hakkında ilk bilgiler elde ederek turizm pazarlama stratejilerinin

geliştirmesini sağlamıştır.

Yaşam biçimi kaı,ramı
yaşam biçimi kawamı 1969 veya 1970'İi yıllara gelinceye kadar pazarlama yazınında ve pazarlama u_vgulamaları

masında pek kullanılmazken bu yıllardarı sonra çok yaygrn,olarak kullanılan kawamlardan biri olmuŞtur. Bir anlamda, yaŞam

biçimi kawamı kişilik kavramrnın,bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve 1950'li 1ıllarda güdüsel araştrrma olarak bilinen araŞtırmaYla

çok yakından ilişkili bir kawam olmu$ur.
ihsanlar çewelerini kestirmek, yorumlamak ve denetim altında tutmak için yapılar (kalıplar) geliştirirler. Bu yapılar veya

kalplm insaı1ın yaşamında karşılaştıklan yetersizlikleri ve uyumsuzluklan enazlamak iÇin dawanıŞ kalıPlannın ve tutum

oluşwnlannın gelişmesine yol açar. Bu davranış kalıplarına ve tutum oluşumlarına yaşam biçimi adı verilmektedir.

yaşam biçimleri bir kişinin insan olma niteliğine katkı yapan ekonomik, külttirel ve toplumsal gtiÇlerle o kiŞinin

. kişiliğinin birlikte o1uşturduğu bir sonuç olarak meydana gelirler. Diğer bir deyişle, yaŞam biÇimi bir insarun iÇselleŞtirdiğ

toplumsa1 değerlerle o insanrn kişiliğinin toplammın bir sonucu olarak oluşurlaı. Daha açık olarak, yaşam biÇimlerinin temel
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güçlerini kültür aktarma üçlüsü olarak bilineıı kurumsal güçlerle (aile, din, okul) geçmiş vaşam deneyimleri (büıranlar, savaşlar ve

diğer temel olaylar) olarak bilinen kuşaklararası güçler oluşturur.
Yaşam biçimi; İnsarıların yerne_içme, bannma, dirüenme, eğlerırne, tatil yapma ve sağlık gibi konularda sürdtlrdtlkleri

eğilimlerdir. İnsarüarı yaşm biçimlerine göre ktımelendirmek mtlınkündü. İnsanı birtakım şeyleri sevmeye, istemeye ya da
yapmaya yönelten içtepiler bulunmaktadır. Bu içtepiler insanın belli bir davranış sergilernesine ve bu daıranışın dışına

çıkmamasına yol açar. İçtepiler insanın birşeyi ötekilerderı daha tistliır, daha iyi ve daha uygun ğtlnnesine ve insanın o şeye
vönelmesine iter. tsöylıxe içtepiler yaşam biçimlerinin oluşmasına nedeır olur. Yaşam biçimi; külttlr, toplumsal sınıe ilgi kilrneleri
vc aile gibi güçlerin etkisi ve bir sonucu olarak oğreııilir.

Tiiketiciler açısındaıı değerlendirildiğinde yaşam biçimi tiiketicileri saran toplumsal değer sisteminin ve kişiliklerinin
ttirevidir.

Yaşam biçimleri tfüeticilerin karar verme süecini etkiler. Bu etkileri göstermek amacryla Şekil l verilmekte<lir (3).

Bir insanın yaşam biçimi farklı toplumsal ktiırnelerce etkilenmektedir. Yaşaıı-ı biçimi kişiye özgü bireysel bir davranış
olmaktan zilade toplumsal bir daıranıştır. Bir insanrn yaşamının

Şekil l. Yaşam biçimlerinin tüketici karar verme
siire cinde etkileri

bir kesitinde nasıl davraııdığının bilinmesi o insarıın yaşamlnrn diğer kesitlerinde nasıl dawanabileceğinin kestirilmesine yardımcı
olabilir.

Bir insanın yaşam biçimi üç boyuttan (bileşnden) oluşarı bir dawanıştrr. Bu boyutlar ve içeriği Çizelge l' de
verilrnektedir.

Eytemle4 açık olarak yapılan etkinlikler veya uğ,raşlardır. Örneğin, bir gazeteyi okuma, bir mağazadan alışveriş yapına,
bir

Ç}ş

Toplumsa! sınıf'
İlgl kiimeleri

ltijr ve altküItijrler

Aile

Toplu

arn bı aerı

Kişise l iizeIlikler

arlIPa
s
hra arca

aarun s

Elde edilen yararlar
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. Eılemter
_Çalışma
-]tierak ııe zeıılt için
ııapılan uğraşlar

_Toplurnsa! ol4ı|ar
-Tatil
_Eğlenme
-Hlüp i+ıellğl
-Hüme uuIia toplu_
luk eyiemleri

-[lışıeriş
-Spor etkinlik|eri

-iile
_Etf

-iş
-Toplum
-Boş zaırranı
değerlendirme

-iıloda
-Yıyecelt
-ltitle iletişimi
_Başarım|ar

_Hendileri
_Toplumsal konular
-§iyaset
-İşEtıne
_Ekonoıni
_Eğilim
-Ürünler
-Gelecelt
_ltü]tür

Hanılar

Çizelge 1.Yaşam hiçiınlerinin hqıırtları

l{almak ]ıılill and ltılorrison, a.s.lt., §.65

hizmet hakkın«la komşuya bilgi verme, ytirüytlş yapma, bisiklete binme, yılda 30 gün tatil yapnra gibi. İlgileı dikkati öncelikle bir
nesne,,olay veya konu tlzerinde özel vi sürekli olarak toplama eğilİmidir. Diğer bir deyişle, belirli bir nesne, olay veya etkinliğe
yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanımadır. Kanılaı insaııın uyancı durumlara verdiği §özlü veya yazılı cevaplardır
(4). Kanılar, bir insanın yorumlamalannı, beklentilerini ve değertendirmelerini kapsar. Örneğin, kişilerin niyetleriyle ilgili
iııançları, gelecçk olaylarla ilgili kestirmeler ve beklentiler, seçenekli.eylem biçiınlerinin sonuçlarıyla ilgili olumlu veya olumsrrz.

değerlendirıneler, insarıın kendisine ilişkin gOrüşltri gibi.

Yaşam biçimleri ve boş zaman ilişkisi
Diğer ttıketiciler gibi turistik ttiketiciler de btltçelerini yaparken para ve zamaıı iki önemli kısıtlayıcı olarak ortaya çıkar.

l'iiketicilerin gelirlerinin artması mal ve hizmetlerden daha çok satrnalmalan.anlamrna geJdiği halde, çoğu şeyi yapmalan

aırlamına gelmez. Çok şeyin yapılınası zaman gerektirir. Dolayısıylq tüketiciler para bütçesi yanıııda bir de zaınan btltçesi
yaparlar. Para çoğaldıkça zraıniının değıri artar. Paranrn çoğaltılması için bir sıırır olmadığı halde zaman çoğatılamaz. Diğer bir
«leyişle para biriktirilebilir ve çoğaltılabilir t'akat zamaıı biriktirile.mez. Çoğu insanlar zainafll "şu an" olarak algılarlar (5), Bir
tophunda kullaıulabiliı gclir artma_va devaııı,ettikçe zamari|a ilgili mal ve hizınetler öneınli olur. Zengiı bir tüketici mal ve

hizmetten ziyİde zaman satınalmaya _vönelir. Tüketici için zaman arttırmanın bir yolu ıJa zaman arttıncı mal ve hizmetler
satınalmaktır. Kıtlık değer yarahı Dolayısıyla mal ve hizmet kıtlığı ortadan kalktıkça zaman kıthğı artar ve zamaıı değerli olur.

Zengin insan ii,riirı satınalma ycrine zanran satınalma_va yönelir. Dİger yandaıı, bir tiiketici zaınanı hem tükctim tercihleri ile ilgili
öğrenme hem de mal ve hizmetleri ttiketme aınacıyla kullanabilir. Sonuçta bir ttiketici için para btitçesi ve zaman bütçesi olmak
iiaere iki bütçe $zkonusu olur. Ttiketicinirl dawanışı hem para bütçesi hem de zaman bütçesi taraiindan etlıilenir. Tüketiciler
açısındarı 2aınarırn değişimi şkil 2'de gösterilmektedir (6).

Şeltil 2. Tül(gticiler açısından zamanın anla]n değişmesi

Bir giiııliik zaman

boş uanran kaınarnı

Eir sünliik zaman

ÇağOaş boş zaman ltaınamı

, Ttiketicinin zamanı; çalışma zamarıı, isteğe bağlı olmayarı zamön, isteğe bağlı zaman olmak iizere üç dilime aynlabilir.

Boş zaman ttıketicinin ekonoınik,. yasal, moral ve topluınsal zorunluluk ve t-ziksel gereklilik hisstemediği zaman dilimidir.

Boş zamanttil«ticininçalışnazarmıııai*ğchghohııaraızanruöşnhkalaıvere\ikahğışeylefi}ruabildiğizilrıadrr.

ve profeşmd ekinlikleıin ve şhirleşTrıııin atrıası ile çoğalnıalcadn) ve rrmal ),iikiinlüliiklği içgınektııir. İs€e bağlı ohrııyaı dçinıtler ise

azatrıanaıtatrırc !ıdafıiketicilerin alglanalmıııa gtıre atnalaaüı Eltıylece zarrıanhıllaumıdaki €ilfuıl€finld e&işi ttik*ioler Mgş açısıı&ı
daln u boş arıaı dernektin P.ra tıttçeslrd*i atııaıııı elkisi diklçme alırüğrda Uiketiıılerin da}ra fzta pa,a tideırple ist*li olÖıklrı ııe stıırh b§

hağlı olın4fan

{Zorunlu zaman}

İsteğe bağlı
zaıTİan

zaman}
Çalışma zamanı

(Ödenmiş zarnan}
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a

rdrwürıudeğğtğdirrr*isetlikltriscrıırcu,/gıhrirC}ı4iggezi}Ğlğrkrn,kq*b{I4p*Eüş§ırnhııdıiaimgtı"A,rış*ilrb$k nlğinezpğn
hşarnıddııffifuiıxknd*apğrıhşzıraı*iıü],Jeıirpb,dldaır*nrilfoC)r!r!gü'q{ıım)ğirEgıilsq,Trlrı]a}trffcıieti

Tiiketicil€rin isıte hağl,ı zıııwılamı @ zarıaılarırıı) atlırrrnrun biryolu i§€e hqğüı olmaya,ı zanınltrııu ralünaktır. t}u dırurn is
gaıellikle mal ııe hiınndlerin satırİalırıııası ıohrytı e§r$ftleSirilebilir. Hizmçtlcr * boş zarıaı sağl4ruı çwMa lovnakh'dır. Ömğıu çirrırı
biçııt vgıa çiırıtıı gühclort hiznrctinin sahııalıffnaş taiketicinin gcr9d( tnş zilrwı etkinliklerire kd]ırıası İçm boş zarrıaın sahip olrrıasııu .sağa.

Arru şkilde lokaııta ve fuırnış yiyecek eııdtisrisi zrııaı salmı iiriirıler hüwrnakadır. Ç€u (olayda nıalleı,\e hıllanıldıklııı sona atlan tlrtl,ıler

tiiketiciltrin zantln satılalmaltrhı sağlaraı imi,lğdir. Hızlı ıçak]ar rıiketiçiler için fzla pa,a gğeLlir€bilir Fakat Gfum bir ılonotıile gire dalıa

tiızla bol zanıaı elt]e etııelefilre kolaylık §ağla[ Dğ,r }iaıda1 andi attırırnı sağq/aı a,açlar ve,tuyrııklı ttlketim mallm pçıy*le zarıan atlırarı
iiiirıleıdir- I}ılans$a giintimiizrle 1wmlıarn i$ctrıelği ttiketiciler için zaııaır attrrntrun önğrılİ bir ryalwru tlğtxİ olüğnu kawaırnş

ö:nırntnthılırlm ve ııygııltnııada bu (ftıa öııern verrırektıılirlcr.
(iiir[rniizb insaılartxş z,ııııırılarıırın athğ kaıusırxla dığildirler. Bir insaıı zilılıııuru ay ışğ«ta dirıloırrıe (kerıdini yııilurıel a,abasıu

konunı1 hilçijsiıli şılana kalok kaııru1 1urıek yaprıa ftuıdisiııe tnhııa) ı,e qku içiıı aynrsa ğtınııe çin h§ ziırmrukahıw.. İı§a!h,n sahip

olduklan ma]lmuı kullaıııııı zamzrı goeiilirir. Yemelı yıırıe zarıaıu, aileı.b geçiriloı zaıwm ve aşk \aprrıal( için zarıaıı gıtlikçe azalnıaktaıfu.

Ccleq*le iıısaılar da}ıa çok hilttirlc ilgili ınal ve hizrnct sııtırıalıııaya yoneltrcklerdiı ifu öııuıı, insaüann ne okııüacak ne de *-ı,reıiıı*
7anlaıltrının olrrıapcağuu gdsğ3ıeü«edıT 7arıuın htlaşrrıas gelirltrin ütıa fııla {thrılırn§vla ilgıli çabarun ııııwıla üalıMs- dğneklir. Cie
yuıda,ı gelirltrııı.ırtfiıfus lçin tıaumaı zııızuı irısaılarııı salıip olduğu k§ zarıııuıı a,alehaklxiır Boş zarımra salıip ohrıa, büyük bir
gelinln vazgeçırı; aılamırn gelir. Gelirloiııiıı azalrnasr Jriıasıııa insaıla ımııı siireli tatillere grrnJ«e, daha yiik§* iLrcü şlcr vırine ktıııliltrirıe
7anffil _kazalKfutııı işler g+rııekle, ev haumları aile şlerini zaltıcı el a-açlmıru salın ahnavı xinelrnekltılirlo(7).

'Itlkdicirfu z,aııaır biitçıxi dığcılcııdirildiğdc mal re hinır{lerin zanıaıı öze]liklerine mtıip olti-ğu gtlrtilllr. Zarıan özellikleriıre gdue

sııııllarıün]an mal vc hihııe{ere zanaıa ırııı,lik tiriirılış aıtı voilebilir. Mzı] ve hiaııt{trin zaıran örllikleri gırr:l,rrıa açısnİlaıı önurüi sorıuşlar

dcğıırımktadır. Zzınarıa yönclik iiriiıılçr iki kiirıute trplaıubti(8).
a. zaııan ta,ikd(İr iırtinlğ
b. Z,anırı arttıraı.iirtirıler

7anwı[,'ıkdııtlriiııkıh,ıllııırııtrıznı,ımıgudciıuırrnl ıehiar*ıdir Ttleıi4,oıstr{rıBkı"y.*k§,rıntnhkataıagü'qırırn,Eıbq,Tnmgtiggıı.
djnildğhıgn*agrrı.ehuerkiııhlüıhşzrıırıddnh)*ıiohakaihıiıılrZarwıtiil«ltııiiııirfuiıırıkiiğini ffikft* §rnüpktirg[inleararıdğerdiliınlcııııı
kıılLıınınn ııfuıd< gaı*ir lt riirryı Seğ ıırı ffiı bui +aüşm ffi tirııii tir aahın oüııriğ $ıtınb pd tir grjıt§ d§n$r I iılh.fti dinlorır
giiı*ıinin qııııı akıhreı. r] ıiin*ıinin udraı rı. tjgı m:lıffi*q zamü atmkırEra ilgkjir ti§ zdffiĞ @wı atşlr ır çzhıgra 2a[Enrnrr

aııühııaşı.hı kaııdenı*ııh
tieluı:klı glışıa.zaııırunın aıalmas, kş zaıııtıun atrruısı vc hş z,zrruırxlaki dcğişrrbTun didğlınedrı ğenmew ve iıısaıınktııdisini

gclişııoıe dığu olması h:klı:rurıc*iüılir. Şkil 3, bu dıırıırnu gristonıek için voilıniSııP).

Şe k,il 3 - Zanııaıı kauraıTıı]r.la dqğişııtelerlfı anlantı

187o,ler Çalışırıa için
hoş zaıTıaır

Dinlenfıte
için
1ıoş

zafİlafı

Eğlenıne
için
iıoş

zaİlaa]t

Gelişırıe
için

iıoş za-rnan

183o,

,ı 97İı,

2ooo, ıı
s(ınra

ç

Twizn açı^sırxiarı ıiğrlodiritdiğirxfo bu degişrrc, ğeıurıclıe vc gclişnqrc doğu bir aılayşı getirurek vc geleoılı yllania
tiketİhTıesi olası airian tlrttı*erİun ıuteliğÜ belİıtqrcçddr. Cıarç ve5a yaşlı olaı tün furi§ler ırıarzma ve iklinıĞıı. gtıriintlrndoı, çvnxİıki
şcyl,ıdııı çok öte şeyler i§qaııJ< ve h.ügiinkiine tırizn pakalerine.re nıris çckırnyerlerırıe ön:rn v.crecck ve islryırkltrdir.
CJel@inhrian tlrıinlenııde <§şikğonncler, derqıimkr, kdlııriar ve ğernııeltr tırrel öğelerolaak rcr alacaklaclır. Ka},rıak hxrian işlehneleri,
tıırizm acerıtaları ve tın dtiızııleyicilgi geleo-ğin datıa iyi ğtim nhnış ve daba$k isq^Jrı turi§terirrc etkin bir S§lde eıap verebilmek içm turistik
iirtlıılerini ve izlqrccekleri stratejiloi yaıiderı di§tlıunek ve Ğıırqc sıhrıak z<rıuıdakalacak|ıurlir.

G€lişeıı d[irt temel yaşam bi$mi
Ctel@n tıınel yaşan tıiçiırılcri ola,ak belılen-ıı pşarn biçinılerini üm. künede kıplffiıak miirrıkiindiir.
l. Yıırnşak yaşan biçiıııi
2. Taüyaşrnbiçimi
3. SokTlgilıFşanbiçimi
4. Cılvuıli yaşan biçini
tsu yaşan biçinücrinin taum1 özelliklcri; eilinıl.ği ve pazdiaT,a açısrdaı &ğrluııiirikrıesi Çizılge a de vLnlnıektğti(t0

Çalışfııa için
boş atııTıa]ı

DiıılerııTıe
için
lıoş

zaİİraİı

için
1ıoş

Eğleırrne

zafİıa]l

Gelişrne
için

lıoş zaıTıaıı

Çalışına lçiır
iioş zaJı.aıı

Dinleıuııe
için
tıoş

taıTıa]ı

Eğ!eırrne
için
iıoş

za]tıaıt

Gelişrne
için

iıoş zaı?tan

Çalışına için
iıoş aarııarı ?
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Biçim Tanım,özel likle ç eği l i mler v e pazarlama açı sın d an ıleğerlen di rmeler

Yumu-
şak yaşam

biçimi

Tanımı:

,İhsanlann geleneksellikten, seri ve kaba davraııışlardan, ağrr yonıcu ve yıpratıcı işlerden,
mesleklerden ve boş zaman etkinliklerinden uaklaşmasına; daha ılımlı, daha haiif, daha sevecen. daha
okşyıcı, daha uysal olmasına yönelik gelişerı yaşam biçimidir.

l. gu yuşu*l|İ|;''lİ ,*Ou.* insanlar zamana mallarılaıı daha çok değer verirler. I}oş zamanlannı mal elde
etmeye harcarlar.
2. Bu yaşam biçimini .siadüren insanlar eğer varsa boş zamaıüanru daha çok dinlenmc,ye, öğenmeye,
gezilere kaülmaya, aydrnlaırmaya ve görgülerini, yeteııeklerini ve kişiliklerini geliştirmeye ayınrlar.
3. Bu yaşm biçimine giren insanlar zamaır arttıncr işler, meslekler, mallar ve hizrnetler isterler.
4.'l-angin olmaya çalışırlar.

Eğilimler:
l.Geleneksellikten aynlma: Davranışlarda, giyimde, yeme ve içnıede, eğienmede, dinleıunede
korumacılıktan ve geleneksellikten uak yaşam isteği
2. Yaşamı basitleştirme: Ağır, yorucu ve yıpratlcı işlerden kaçınma, gtirıltik monoton ve €ıtzu edİlmeyen
görevler için zamanı ua|tma, yaşamı kolaylaştıraır mallar krıllanma ve hizrnetlerdeır yararlanma, karmaşık
yaşayış biçimlerinderı, hizmetlerden ve mallardan uzaklaşma, kendi gücti,rıe ve yeteneğine göre bir işte

çalışma
3. Ahlak anlayışında yumuşaklaşma: Evlilik öncesi cinsel ilişki, özel cinsel ilişki, homoseksüellik gibi
durumlann ahlak açısından y,anlış olmadığrna inanma, evli olmadarı birlikte yaşama

4.Yenilik-@işıne ve tekrırdan kaçma: Yenilik ve değişiklik arama
5. I}oğaya dönme: Yapay davranış biçimlerine kaşı olma,. insan yapısı şeyleri, kimyasal maddeleri ve

yapaysallıklan re<ldetme ve daha doğal giyinme, yone-içme
6. Kişisel yaratıcılık: Y.aratıcılığın bir artiste özgü bir olay olmaÜğına İnanma. Her İnsanrn çeşitli
etkinlikler, hobiler ve boş z.ım.ırun yerıi kııllanımları 1,oluyla keııdine özgü bir biçimde yaratıcı

olabilineceğine inanma
7. Yumuşak etik Karmaşıklığa ve dtizeıısizliğe dayanma; dtizenli alışverişlerden, satınalmalardan,
planlardan, programlardan, rutinlerden kaçınma; daha az temizlik ve dtieen toleransına sahip olma;

giyinmede, yemede, eğlenmede kurallardan aynlma; otoriteye karşı mücadele, otomatik davranışlardan

alnlma; cinsiyetler arasında rollerin değişimi, çoklu rollere sahip olma
8. Fiyat-Değer anlay,ışı, kazanma: Y{itselen fiyaüardarı ve gerçek gelir ka.rrplanndan kaçınma, ödenen

liyata uygun.bir ymar elde etme

9. Boş zamanı kişiscl getiştirmeye harcama: Boş zaınanın öneınli bir. kaynak olduğuna ve kişisel
geliştirmcye harcamaya inanma
10. Fiziksel görünümü arttırma: Fiziksel görüntimü iyileştİrmek İçİn daha faz|a para, çaba ve zaman

harcama
ll. Gizemcilik Astrolojiye karşı artan istekler örneğinde olduğu gibi rüsal deıreyim ve inançlann yeni

biçimlerine yönelme

12. İçe dönüklülük Dış baskılara ve beklentilere otomatik olarak uyma_va ve kabul etınc,ye karşı yaşam

deneyimlerine sahip olma, özü anlamaya karşı gereksiniınin artması

Turizm pazarlama§ı açı§ında.n degerlendirme

Kaphca tatillerine önem vermö, lızikscl ve zihinsel olarak etkin tatillere ,ver veflne ve bunun için

çekimyerleri yaratma, turistlere gezilerini kişileştirmek için turiznı paketlerınde daha çok seçim yapmalanru

kolaylaştıncı seçenekler suılma,. '!bu seırin içindir" teınalarını- işleme. sadeleştirici tatil paketlerine yer

verme, buyiik ölçekli turistik çe\imyerlerindeır, büyük uçaklar kullanmadan kaçınma, kişisel, ilgiyi satma,

ükelerden ziyade yöre ve b<ilgeleri öne çıkarma

Çizelge 4. Geleceğin yaşam biçimleri, tanımlan, Çilimleri ve pazarlama uvgulama|arı

Tanımı:
Daha çok eğlenceye yönelik olarak gelişen bir yaşama bçinıidir.

&elükt"rl,
l. Bu yaşam biçiminde insanlar eğlenmek, iyi zamaflgeçirmek isterler.

2. F,ğ|enceye apracaklarl zamanm bol olmdsııu isterler.

3. Eğlenceye bugün sahip olmak isterler
4. Btı yaşam biçimine salıip İıısanlar kaygısız yaşamak isterler.

5. Gen} kalmak ve yaşıılrun tadını çıkarmak isterler.

6. Bu yaşam biçinılenne sahip irrsanlar değişen zevkler ararlar.
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Tatlı
yaşam
biçimi

Eğilimler:
|. }İazzı süreklileştirme: , t}ugtiır içiıı yaşanra, stirekli yaşama standardı isteme, stirckli meslek başanmı
2. }İızrı arttıncr yeni etkinlikler aramı: Yaşamı eğlenceli yapan deneyimlere, mallara ve hizmetlere ilgi
göstermc

3. Yeni rnmantik|er arama: Çağdaş yaşama macera, gizem ve aşk katarak yenilemc.
4. Duygusallık: Dokuırma, hissetme, koklama, tatma ve duygusal zenginliği arttınçr etkinlikler arama
5. Kendine özgü zevk: Gıircv ve işten önce değişik zcv}lere önetn verme
6. Bugünü yaşama: Geçmişi ve geleceği unulma, bugtirı için yaşama.

Tu rizm pızrrlrm a §ı a çı § ın dan ıleğe rl-end i rıne

' "Şimdi yap!" inancını yurgulayan taırıtınalara ve seçeneklere yer venne. "Eğleıımeye layıksın"
temalı çekiciliklere ver verme. Cinselliği vurgulayarı reklamlara girişme, tarutma çabalarında bireysel
başwrmalar ,verine toplumsal başvurmalara yönelıne, herkese yönelen tanıtma yerine pazardaki düşiirıce
liderlerine yönelerek tanrtma, kişisel olmayan satış yöntcmleri yerine kişisel satış yöntemleri kullanma

Sokul-
gan yaşam

biçimi

Tanımı:
Ötekilere d<ıniık gelişen yaşam biçimidir.
özellikleri:

l. Bu yaşam biçimine sahip insaırlar çok sayıda_yeıi insanlarla karşılaşmalı,onlarla aynı değerleri paylaşmak
ve birlikte yaşamak isterler
2.Bu yaşam kilınesindeki insanlar rlteki insanlara ayırabilecek daha çok yaşm için boş zamana sahip olmali
isterler.

I l. Vtıtr"t toplumsal, psikolojik ve coğati hareketliliğe 1önclirler. .

4. Ltiks ve gösterişe öncm vermezler.
5. Öeki insaıılın,ııı kıskaıçlıgıx çd§ne kgkus'l ve ötckilcri kskaıirma ffiıac, taşnazlm.
6. Kuşkucudrırlar. Carı güvenliği ararlar

Eğilimler:
l. Uluslararası yönelme: Politik ve ticari ilişkilerden ve gezilerin, eğitimin ve iletişimlerin artmasındaıı
kaynaklanan tck bir dtiııya anlayşına sahip olma
2. Dermecilik: tlomojen yaşntılardaıı değişik ve çoklu yaşantılara doğru kayma, otoriter bir biçimden
kayarak kiimıe etkilerine açık olma
3. Etnik kimliklere açık olma: Siyah, bevaz, Alman, Türk, Çe!.'İtalyan gibi etnik kümeler içinde
YaŞntılarda, gelenek ve göreııeklerde, giyinmelerde, yeme ve içmelerde yeni kiınlikler ve yeni doygunluklar
aftıma
4. Yeıellİğe açık olma: Yercl topluluklarla yakından ilgilenme, komşuluğu arttıran etkinlikler arama
5. İki yüzlülüğü reddetme: Utangaçlıklardan, abartmalardan, yönetilmelerden ve dil d<ıkmelcrden kaçınma
6. KüItür zcnginliği isteme: F'arkh ktlltil.,rlerin. ktilttlırel kimliklerin olmasına ve bunlarla bir arada
yaşııabi l ineceğine inaırnıa

Tu rizm pazarla]na§ı açı§ından değerlendi rme

Killttiırel tatil paketleri geliştirme, yanıltıcı ve kandırıcı taıııtına çabalanntlan kaçınma, F'drklı
ktlltürlere sahip insanlan bir arada tutan geziler dtlzeırleme, Trıristleri yerel halkla kaynaştıncı etkinliklcr
geliŞtirme, kiŞilere özgü değil topluluklara özgti tatil paketlerine yönelme, üanıtmalarda kuş*uyu yenen
teıııalara yer verne. tatil paketlerinde garanti ve sigortaya önem verme

Güvenli

_vaşam
biçimi

ınsarıların güven ve bir stiıreklilik duygusu içinde yaşarnalarına yönelik.gelişeıı bir yaşam biçimidir.
Özelliklpri:

l. Bu YaŞam biÇimi sahip insanlar banş göntlllülerine katılnıa, plitikaya atrlma ve büyük tutarlara ulaşan
ptırasal yardİmlar vapma gibi etkinlikler isterler
2. }}askılara, saldıryan vc ırksal gerilim tehlikelerine, hastalıklara,. enllasyona, çocuklann eğitimlerine,
ekonoınik burıalımlara, yaşlılık dönemlerine önem verirler.
3. Dalıa güÇlü hii'kümetlcr vc gönenç programlan isterler, tehlikelere kaşı sigortalanmak isterlcr.
4. İÇedtlntiktUrler. Boş zamanlannı'kendilerini koruyucu nral ve hizmetlere harcarlar.

EğilimIer:
l, §ağlıtı, güvenlik ve iiziksel görünümc karşı ilgi: Sağhklı olma, kilo almama, iıziksel görtimiımü
geliŞtirme; geırÇ olma, diyete öneın verme, yapılaır herşyin iıısanın kenclisini daha iyi konımasına ve
bakımına yönelik bir inaııca sahip olına
2. Kıedilerde Çoğalma: İyi bir yaşamı finanse etmek için kredilerin gerekliolduğuııa inanma.

Tanımı
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3. Kurumsal güven: Ekonomiklik arama, seçkin mallan kullanmaya karşı istek, toplumur sorurılarrnı

çöarıek ve artan tiiketim gereksinimlerini karşılamak için işletmelerc ve ozellikle hilktiırnetlere iııanma.
4. Tüketici korunmasına önem verme: Fiyat, kalite, kar,ıtite ilişkileriııe karşı artan ilgi, ünın ve hizmet
bek]entilerine karşı artan ilgi
5. Enerjiye, ekoIojiye ve çevneye yönelme: Doğal kaynakların korunması. israfi azaltma. eneıji koruma
etiğinin aftınası
6. Aileye önem verme: Temel yaşam doygunlulila.nnın iş veya toplumsal ilişkiler gibi dış kayı,ıaklardıur
ziyade aile birimini esas alarr etkinliklerden doğduğuıa inanma, ailenin işleyebileceği bir yapının kurulması
inancına yönelme ailedc bir üyeııin otoritesi veya sorumluluğu yctnc tüm üyelerin sorumluluğuna ve özleriııi
geliştirmeye yönelik bir dtiştirıce yapısının kurulmasıııa çalışma,

Turizm pazarlaması açısından değerlendirme

lurisİleriıı korunı-rıasına ve güvenliğine önem veren tatil paketleri geliştinne, ttiketici haklanrrı
işleyen tarutım çabalanna girme, kr. eıdili tatil paketleri geliştimıe, kökü aramaya yer vereıı geziler

cltizenleıne, sağlık turizınine yönelme, t-ziksel görüntimü geliştirici etkinlikler suruna, encrjiyi, ekolojiyi,
koruyucu tanıtrna çabalarına girme, insanlarur belirsizlikler nedeniyle vaşamlarının daha karmaşık olmasrnı

istememeleri nedeniyle turistik ürün planlama, tanltma ve öteki pazarlama çatıalarıırda insaıİlarda

güvenilebilirlik göriıntüsü yaratına, bül,tlklüğü ve güvenliği denkleştirme, fiyatı ucuz tatillere yer verrne.

goıçlik ve ilçüncü yaş turiznıiııe önem vernıe

soNUÇ
Pazarlamacılar için, tüketicilerin psikolojik özellikleri derin anlamlar taşır. I'sikolojik tlzelliklerden önemli biri de

tü(eticilerin yaşam biçimleridir. (icleceki yıllar<la yumuşıli yaşam biçimi, tatlı vaşın biçimi, sokulgan yaşam biçiııri ve güvcnli

yaşam biçimi olmak üz-ere dört teınel yaşam biçiminin ewimleşmesi beklenmektcdir. Pazarlarriacıların bu gelişen yaşam

biçimlerine göre hareket etmeleri, mal .ve hizmet geliştirmeleri, sunmaları ve kirlılıklannı arttırmaları gerekir. Bu durum ise

turizm pazarlamacrlarının turistleiin yaşam biçimleri ölçütlerine göre dawanmalannı gerektirir. Priııar|afracılann bir araç olarak

yaşm biçiıni analiziırdeır yararlanabilecekleri çok çeşitli alanlar bultu,ımaktadır. l]u alanlar arasında turizm pazarlarını böltiınleme,

seçilen hedef turizm pazar|arına göre tutundurma çabalarıfu belirleme, _vaşam bİçimlerine görc turistİk nıal ve hİzınet planldma ve

geliştirme, turiıan pazarlannda rekabet üstüııliiğü sağlama, tııristik tüketİcİlerin karar verme sürecini anlaıııa ve bu stireci

kolaylaştırma saylabilir. Ancak bu alanlarda _vaşam biçinrinin to,k başına kullanılması pek anlamlı olmayabilir. Pazarlama amaçları

açısıııdan, bir pazarı ilk önce yaşam biçimi bol,ııtlanıİı ve eğilimlerini temel alarak brilümleme yararlı olınakla birlikte hedef pazar

txılumlerine etkiı bir şekilde ulaşabilmek için _vaşam biçimleri yanında bu paııar blümlerinin sosyo-ekonomik <lzclliklerinin

(deınografik değişkenlerin) tıelirleıımesi ve kullanılmasi daha yararlı sonuçlar doğurabilir. ]-uristlerin gezi seçim ölçütleriııin
yaşam biçimi kiiınelerirıe göre değişikliklcr göstcrdiği de gözden uzak tutulmamalıdır.

KAYNAKÇA

(l ) Psikografi hakkında geniş bilgi için hkz.

Dauglas Üu*"*, "Psychographics Are Meaningfull... Not Merely Interesting",.lournal Of Travcl Research l5, Spring l977. James

Atlas, "Be,yıon«t Demographics'|, The Atlantic Moııthl1,, Cktober l984
(2) Dtinald S. Tuü and Dell I. tlawkiııs, Marketirıg Research: Meaning, Measureıııent And Methods, A Text With Cases,

MacMillan Publishing Co.. Inc,, New York et a|., 1976, s.569-57l: Leon (i. Shillinan and Leslie Lazar Kaıruk. Consunrer Behavior,
prentiöe Hall, Inc., Efiglewood ClitTs, New Jersey, 1978, s.135_142; Dauglas J. Dalrymple and l.eoııard .I. Parsond, Marketing

Management, John Willey And Sons, Inc., Santa barbara et al., 1976, s. 146: Larry J. Roseırberg, Marketing,.Prcntice hall, [nc.,

Englewood Cliffs, New Jersey, s. l 56

(3) James I]'. Engel, Roger D. Blackwall and David T. Kol.lat. Cosumer. Behavıol

3'd Edition, The Dryden hess, Hinsclale, Illinois, l978, s. l75
(4} Engel, t]lackwall, Kollat, a.g.k., s.l77
(5) Engel, Blackwall, Kollat, a.g.k.,s.2l0-21l; Shiilman arı<l Kanuk, a.g"k.,s.l39.142;Robert Chrislie Mill and alastair M.

Morrison, The Towism System: An lntroductorv Text, Prentice llall, Inç., Englewood Cliffs, New Jerse_v,.-1_9ti5, s. 5l; IIenry

Assael, Marketing: Principles And Strategy, The Dreyden Press, l{olt-Rinehart aırcl Winston, [hc., Orlan<lo, l990, s.129-13l

(7) philip Kotler (Çev: Yaman Erdal), Pızarlanıa Yönetimi: Çözümleme, planlama, denetim, Cilt l, Bilimsel Yayııılar Derneği

Yayını, Ankara, s. 98

(8) Engel, I}lackwall, Kollat, a.g.k., s. 584l
(9) I{. Martin and San«tra Mason, "Social Trends And Tourism Futures", 'Iburism Maıragement, vol. 8, Num. 2, .|uıe 1987, s. l 13-

1l4. ,
(l0)Kaler(Çev.IilalYarwı)a_g.k,s.9&lü2;FıEeI,Blackwall,Kollatag.kş.l90-195ı Mill arıd Morrison, a.g,k., s. 4446

79

C



'ı_

TURİZMDE SATIN ALMA KARARI, MODEI-SEL YAKLAŞıMLARLA AçIKLANABİLİR Mi?

Yrd.Doç. Dr.Serdar ULUKAN
Gazi Üniversitesi letişim Fıkültesi

. lJluslararası turizm verileri inccleııdiğintlc, turianin gelişmiş ülkeler arasında daha büytlk boyutlarda yapıIdığr
görülııektedir. Bu drırum, o ülkeleıin sosyal ve ckonomik retbh dtDel4erinin yiıksekliğinden kaynaklanmaktatlır.

I]ıunid Mowlana|hın 1ilnthnilz turiıımi ile ilgili görüşleri oldtıkça ilginçtir. MOWLANAYa görel Asıl turist değişimi
gelİşmiş ülkeler ı'eya sanal,ileşniş ülkeler arasında olmaktadır. I]unun <la çıek çok nedeni vardır.

l. Konak]ama tesisleri, bu ülkclerde daha gclişmiştir,
2. Gelişmiş ülkeler. birbirlerine daha yakındır,

. 4.1}eıızer yaşam biçimlcri iizcrine kurulu ktiltürcl bir vakınlıklan vardır,
5. 

-l'arihsel 
ve ckonoınik koşullannda henz.erlikler vardır,

(ı. Iiu ülkcler arasıırda bilgi akışı daha y<ığundur.

l}ilgi akışının olduğu iilkeler arasında ilgi daha yoğun olmakıadır. ttu akış da geııellikle kızcyden giiıııeye <loğnı bir
yöndedir. I]alı ülkcleri için bu alıır zamanda sanayilcşmeşlikten az gclişnıişlik yönüıe doğrudur. t}ir çok tiçllnctl düııya ülkesi,
aslında turist kabul ctme yönünden zayıtlır. Ancak, bazı üçüncü dtiırıya tilkelerine oldukça t'azla turist gelmektedir. l}u ülkelu-r çewe
ülke olarak kabul cdilirsc. 2-3 uçak saati uzaklıktadırlar. (ienelliklc güııeşli iklime sahiptirler vc dcniz, kıunsal gibi cazibeleri
var«lır. Örneğin Kuzey Amerika için Karaib A«lalan, Meksika için t'asilik adaİan, Avnrpa içiıı Akdeniz tjlkeleri...

Turİzm akışını, Mowlana bilgi akış kuraını ile ölçümleıniştir. I}ilgi akış kuramıııa 8örc, ınerkez ülkedeıı çewe ülkeve
daha Çok bilgi akışı gerçekleşirkcn, çevre tilkeden ınerkez ülkeye <laha az bilgi akışı gerçekleşmektedir. t}una bağlı olarak da,
merkez rllkeden çewe ülkeye daha çok tuist giderken, çewe ülkederr daha ıiz sayıda turist merkez ülkeye gitmektedir.

Çewe ülkelerine.yapılan kitlesel turiz-ın harekctleri, çoğunlukla deıiz- krurısal, güneş üçlüsü motivini kqrşrlamaktadrr_
Klasik anlamda batılı tur operatörleriııiıı reklam kampanyalanna }jylül, Ekim aylannda başla<lıklan ı,e turistleriıı

rczcrvasyonlannt Ocak, Şubat aylapnda vaptıklan gcnclliklc hcpimizin kabul, gördüğti bir oIgııdtır. Ancak IIALI,oWAY ve
Pl,ANl' 1993 yılıııda yaptıklan çalışmada, "Artık çoğu iırsaır, seyahate çıkmadan önceye ka<lar rezervasyon yaptırmamaktatlır."
deıncktcdirler.2

Eski adı ile AT'ııin lgS(}ili yıllardan beri %l() oraırrnda turiz.ın 1ıazar payıııı kaybettiği tıurostat'ın istatistiklerinde
gör[ilnıcktedir.3 l}ı.uıun ncdeni olarak da:

. .paket turlanır kalitesiniıı bozulması.
-'I-tirkiYc, Yugoslarva (Bugiiıı için değil), Tunus, I;as, gibi ulkelcrin ı,ıluslararası turizın pivasasınü giıicrek çekicilik

kaııanmasıııdan. kayıaklaıraıı güçlü rckabet,
-Turistik böIgelerin bültik çoğıuıluğunda çevre soruırlanııııı arırnasr, ' :

. -Akdeniz bölgelerindeki kış sgırlan merkezleriırin (Özellikle İtalya'da) soıı yıllarda kar yağışının azalması ne<leıriyle
rağbet görmeıııesi,

J}ölgedekituristiktirünlerinyeııiticarieğiliınlereadaptasyontuıungerçekleştirilememesi..-
Bir baŞka neden olarak <ta Pasilik a<ialannuı keşii, pızar paylarını kaybetırıe nedeırleri olarak gösterilebilir,
Turist ihraÇ eden ülkelerde ınedya, yalıınladığı turizın dc gUvenlik haritalan ile riskli bolgeleri <lultırınakta vd turistleri

bu bölgelerden uzak tutmaya çahşmalitadır. Akdenizdc Hın,atistan, lJosna, Sırhistan, İsrail, Mısır, Cezayir ve 'l-tirkiye bu
haritalar<la yer alınaktadır. (l)er Slıiegel, AğÜstos 9,]) Yine,'time Dergisinin Ağustos 93.sayısınü Kamboçya. Vietnaın gıbı tatıı
için tehlikeli iIan edilcn ülkelerc'I'tirkivc de dahil cdilıniştir.

Bütün bunların ötcsin«]e insanlann içinde bulunduğu koşullara bağlı olarak da ttiketim daıranışlan değişebilmektedir.
Örneğin, "Nescal'e ilkiıı l9()l yıhnda piyasaya veril<li, ama kimse almıyor«lu. Z,ira herkesin vakti bol<tu ve de"ınlenmiş kahve
iÇiYordu. Ne zaınan ki 2. Dünya l{arbiı'ıde işçiler çok <lar zaınaırda küve içmek istediler, o zaınan Nescai-ehin.önti açıldı. Coca
Cola bir ara PıIZ;aın, kutu kolayı p{|zara veren I'epsi'ye kaptırdı"4İnsanlann küve içme alışkanlıkları. çalışma zamaıılanna göre
değiŞbiliYor. Ambalaj rakipleri zor drırumda bırakacak bir pazarlama stratejisi olabiliyor.

Bu bulgular asluıda geııel anlamı ile tüketicinin konuınuz gereği de turistin, pazarlama stratcjilerinden, <tiğer <tış
ctkenlcrden, kcndi iÇsel koşullarınclan et\ilcncbildiğini gösteren delillerdir. ]'urizmin özııesi insandır. () halde turisti tanımati
trıristin satııı alma dawaırışlannı bilınek. <Iaha sağlıklı bir turizm pazarlaınası yapmamıza olaırak vcrecektir.'Pazarlama bileŞenleri, hızla gclişen günümiiz iletişim teknolojisiıdeki araçlar«lan 1,ararlaııarak, mal ve hiınnetleri
tüketiciYe sunmakta ve ttiıketici adeta yoğun bir bonıbardınran altında kalmaktadır. Bu etki altında, turizın pazarındaki bir tiiketici,
inaırılmaYacak derecede çok turian liı-tlnü ile karylaşır, l}u kadar çok scçenek arasııdan, hangi sosyo.ekonomik_ demogratik ve
kült(irel YaPıdaki tüketici bizim ürünüınüzü talep etmcktettir veya hangi iç ve tlış uyaraıılar *İ,n uı1nu kararurı be1irlcıııektcdir?

IMOIV1,ANA, Haınid: Glohol Infotmotion and World Communicution, longman, New York, l98(>, s. |26-127
2IJALLOWAY, J Chrislopher; PLAN'|',R.V: Maıkaing For Tqnıiını, Second Eıtitıon, Pıtman lfublıshıng, Lon<loıı, l993, s. l42
3KARA[rÇAK,()ğuz,Şc,bnem: AıT upa Toplılnğa'nun Tnıizm Poliiikosı, iktisaOi Kalkınma Vakfı, Eylül, l99l, s. l 1-1 ]
4KAYA, İsmail: "Pazarlama'nın Kaç l)si Var", f]Ee, Eylül, l995, s. l54

ıl0

a



Konuyu bilimsel araştırmalarla çözümlemek oldukça güçtür. Ancak, tüketici dawanışlan konusuııa da cesaretlc eğİlmck vc
bulgtılar eldc etmek gcrckir.

Pazann işleyiş biçimi ile ilgili geçerli ve gi,ivenilir teoriler geliştinnek, işletmelerin cn önemli amaçlanndaııdır. I'hıhp

KOTI.ER'e göre işletmelerl: "ttiketicilerin kimler olduğunu, brınlann istek ve gereksiniıılerinin nelcr oldtığtınu, nasd satın alma

dawanışında bulunduklannı, nasıl tiikettiklerini ve satrn alma davranışı soırrası tutumlarını bilmek drrrumuııdadır
:Iuketici dawanışları genel anlamr ile, ekoııomik değere sahip mal ve hiz-ınetleriır, konumuz gereği de mancvi bir haz eldc

etınek tuere, turizm i,i,rti,ıılerini tiiketme,ve yönclik dawanışları ve bu daıranışlan belirleyen karar.süreci ite turizm tiike'lİcİsini

iııcelcınektedir.
Zangin,endüstri toplumlannda coğrafi hareketlilik de yeıri pazarlann ortaya çıkınasııra ne<len olmakta<lır. Glob4lleŞn

<ltınyada bu hareketlilik daha bir ivme kazaııarak artmaktadır. Ttüeticiler, eski satıır alma alıŞkaıılıklannı ve eskİ tlrtirılerİ terk

ehnekte, yeni iletişim araçlan ile bilgilenerek yeni ürtinlere yönelnıektedirler: 'l'uriz-ın işletmelerinin bu hareketliliği ve yeni

puar|arı yaka laınası gerekir.

T'urizmin bir yönü de. sosyal ilişkileri geliştiren bir olgu olmasıür. Çağdaş topluırılann cğitim dtlaeylerinin aıtması,

bilgilenme istekleri ilgi alanlannı değiştinnekte ve daha lazla sosyal ilişkiıle bulımrnaya itmektedir. I}ireylerin değişn sosyal

dtırumlari, yoıi yeni tüketici gruplan yaratmaktadır
'turizm pazannda, benzer ti,riiırleri satrn alan tliketicilerin bile, gerçekte birbirinden çok tarklı istek ve gereksinimleri

vardır. Bu nedenle işletınelerin, birbirinden çok farklı dawanışlar gösteren turistlerin tilmii'ne yönelik ınal ve hizınet iiretmesi

olanaksızdır. t}unu.ı için de, pazarı bölümlere ayırarali birbirine yeterli derecede beızer grupların gereksinimini karŞılaYacak

iiırtiçıler tiretmek gerekir. t}una bağh olarak, rakip tiı-iirılerdeıı tbrklı bir tirün ve dağıtını kanah geliŞtirme olanağı da Yaratılabilir.
Tüketici <lawanışlan konusu, 1960'lı yıllarcla pazarlamacılann ilgisini çekıniştir. Pazarlamacılar psikoloji, sosyal

psikoloji, sosyoloji, ktiıltürel antropoloji ve diğer disiplinlerden yararlanarak, tüketici daıranışınr Çözlimleme gaYreti iÇerisine

girmiştir.
Ttıketici dawanışları konusuna, kuramsal olarak ilk kez illisatçılar ilgi duymuşlarür. 19. yüzJılın sonlhrında Maıjinal

Fayda Kuramı Marshall tara{in<laıı ortaya alılmış, daha sorıra Modenı Fqvda Kuramı Marchall'rır ınagiııal faYda kuramına

dal,an<lırılmıştır,
Kuramda ekonomik iırsan (homo economicus) satrn alma işlemiııde dikkatlice hesap ,vapan ve tatınin edİci bütthı

sonuçları irdeleyerek, sağlayacağı faydayı maksimizc ctmeye çabalayan tüketici<lir.

Tiiketici <lawanrşlan sistern.atik cöztimlemeye el vereır üç teınel yaklaşım İçerİsİnde ele alınmalitadır.

l. Ön Yaklaşınılır (a pion),
2. Deneysel Yaklaşımlar (empikal),
]. Dcrle:ne (eclectic)Yaklaşımlar.

Kotler, bu mo<lelleri şöyle özetler:

2. Ögrenme esasrna dayalı, Pavlovian mo<leli,

3.Psikoanalitik güdiiterc öneın veren Freudian psikoanalitik modeli,

4.Sosyo-psikolojik thktörler esası iDerine L,urulmuş Vebleniım sosyo-psikolojik modeli,

5.Örgütsel laktörlere dayalı Hobbesian örgtitsel taktör modeli

Modeller, çoğunlukla aynntılara ginnemekte ya da al.rıntılar basitleştirilınektedin fulcak nıodeller, aynntılı modcllerin

geliştirilmesinde oldukça yararh olmuşlardır.

Modellenn bugtiıı için aydınlatılması mümktın olmayan kısını, insaır bel,ııindeki merkezi sistemi ifade edeıı, kara kutu

b<llUmUdUr.

Satın alına karar süreci gözöntine ahnarak geliştirilen mo<lelleri üç grup içerisindc inceleınek milinkündir. Bunlar:

l. Olgusal (l'enoınenolojik) mo<lel,

3. Kuramsal mo<leller (çagdaş tüketici modclleri)

olgusal mdeller, <1iğer nıodellere göre daha basittidir. Araştırmalar<la satııı alma dawanıŞında buluıran tüketicinin, bu

eylemini gerçekleştinrkerı yaşadıklannı duygulannı ve düşüııcelerİnİ sırayla açıklaması İstenİr.

Manıksal modelde gtınalma dawanışı. ıııantıksal bir sıraya dizilerek şematik olarak açrklanmaYa ÇalıŞılır.

Kuramsal modellerde isc, modcl içindeki elcmanlann "kara kutu"nun içindcki clcınaırlan sembolizc ettiği kabul edilir-

Bu modellerde soyut ttifteticiden elde edilen veriler, soınut tti,ketİcİlere uygulanmaya ÇalıŞılır.

Satın alma karan stirecine modellerle yaklaşının bir çok yaran vardır. 196()'lı yıllar<lan bu.Yana, heıriiz arzılanan

sonuçlanıı elde edilememiş olrnasrııa karşın, model çalışmalannda önemli gelişmeler de olmuŞtur.

Bu gelişınelerle hatalar daha aza in<lirgerımekte, modelin ttiketicilcr tiaerinde slnanmasl ile, eksik Yanlar <laha belirgiıı

hale gelmcklc ve giderilmektedir.
Mo<leller, ilgili disiplinlerin bulgulann<lan da Vararlanmaktadır. IJulgulann mcxteldeki yerinc konulmasıyla, daha

sağl*lı bir yapı el<le e<lilebileceği söylenebilir. Modeller, a}Tıl zaınanda pazarlama aiaştırmalanıra da gerçek veriler

sağlamaktadır.

1K9TLER. philip: Markaing Managemenl, Prcnıice-Hall. tnc.. Englewood Cliffs. New JerseY. 1972. s.20.
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Satın alma daıranışında, iç ve dış i'aktörlerin modeller aracılığı ile anlatıı4ı daha kolay olmaktadır. l)olayısıyla,
pedogojik aıılamda modeller, öııemli bir görevi yerine getirmektedir. Modelsel yaltlaşımııı tek başına bu özelliği bile,
öneınini ortaya kol,rnaktadır.

Nicosia: Iloward. Iıngel, Kollat, tJlackwell'in, her biri birer ekol olan ttiketici davraırış ınodelleri, ilk <lrneklerinin
yayınlanmasın«lan bu yana sürekli gelişim göstereıek son şekillerini almışlarclır. Fakat hiç birisi hentla taınaııianmaınrştır.

Bu çalışmanır konusu, Eng:l, Kollat ve L}lackwell modeliniır (tsakınz Model.1 ınerkezi karar geliştirme aşamalarıdır ve
1994 yaz.ıntla Tiirkiye'ye gelen 238 Fransız turist tizcT inde sınanmıştır. Satııı alma karan sorunun ortaya çıkmasr ile
llaşlaınaktadır. Soruıı-u tanımlayan birey, araştırma yapar, bu araştrrnranın sonunda cla seçenekleri değerlen<lirir. Seçeııekler
arasindan bir seçim yapar, yapılan scçim doyum veya uyırmsuzlukla sonuçlanu. Beş aşamalr olar,ı karar gelişme aşamalan, bu şekli
ilc tiiketici davranışıru açıklamak için yeterli değildir. Model, karar gclişıne aşınalarura ctki eden içsel ve dışsal iaktör'lerin birbiri
ilc olan etkilcşiınini de modele girdi olarak sokmakta ı,e bunlann "kara kutu"vu sembolize ettiğni söylemektedir.

Mo<lelin <lgclerin<len olaıı'"araştınna," "seçeneklerin değerlendirilmesi," '!seçim" ve "soııuç" aşamalan ölçiılebilmiştir.
Buıa göre, bu aşmalann varlığı ve ınodelde etkileyen olarak gösterileır ögeleriİı belirleyici olduğu kanıtlanmıştır.

Burrun yanında sözü edilelı aşarnaları etkileyen bir çok 6geniıı ölçülmesinde zorluklaıla karşılaşılmıştır. Faıklı
disiplinlerderı alınarak model<le kullanılan bu ögelerin ölçiilmesine ilişkin olarak, ait olduklan disipliıılerde de zorlüilar vardıı. Bu
disiplinlerdeki ölçme yöntern ve tekııikleri geliştikçe ve kuramlar geliştirildikçe, modelin daha da işlerlik kazanacağı, modeli
yaratan yazar|arca da ileri siiüı,ülınektedir

Modelde, turizın eyleminden elde erlilen "doyum" ögesiniıı "bilgi ve deneyim; ögesini ve dolaylı olarak da. "karar

, geliŞtiRne" aşamalannı etkilcdiği belinilmiştir. Ancak araştırmaüla, "dolum" ögesiırin ziyaret e<lilen ülke hakkın«iaki imajı
eürilediği, b<lylece "değerldndirme ölçütleri"ni- dolayısıyla da "inanç," "tutum" ve "eğilimleri" etkileyebileceği saptanrnıştır.
Nitekinı. 1986 yılında Engel, l}lackwelt ve Miniard taralından geliştirileıı, Ttiketici Dawanışlan'na ilişk-in modelde bu ilişki
kunılınuştur. I

Mo<lelin sıniırunası, turizm pazarlama araştınnalannrta kullarulabilecek veriler sağlamıştır. Bu verilerclçn, turizm
pazarlama stıağilerinin geliştirilmesinde yararlanılabileoeği urrulmaktadır. Bu anraçla, araştmııadan elde. e<lilcn bulguların bir
kesimini özetlemek ve buılardan hareketle, bazı önerilerde bulunmaırın yararlı olabileceği rlt§iintilmekledir.

TABt.o l
TÜRKİYE LLAKKINDA YAI|ILAN ARAŞTIRMA YAPMA I>üZEYIİLE TIJRİZM GI'JDI]Sü İLİŞKiSİ
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13.4%

9

3.8%

238
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Tuizmde, bir ülke hakkında bilgi sahibi olma diiaeyi afttıkça, turist güdülerinin karşılanmasına yönelik satın alma
dawanışı da gerçekleşmektedir.

ı ENGEL, F. James, BLACKWELL, D. Roge1, MIMARD, W. Paul: Consumer Behavior, Fifth Edition, 1986, The
Dryden Press. s.3_5.
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Bulgulu pekiştiren bir başka veri <le, gü<lülcriıı karşılanmasına yönelik olarak, birden çok.Ulke hakliında araştırma

yapılmasıür. T'iirkiye, tanıtıın taaliyetlerinde, muhteırıel turistlerin çok lhrklı güdtilerine seslcııebilmelidir. }}ir başka çöztiın de,

gticlü araştımıalanıra ağırlık verdikten soırra, bclirlcncn güdüler.yöniinde hedcl' pazıra, Türkiyc'nİn bu yöndeki turİzrn i.il'ününü

konusunıla enlbrmasyon taaliyctlcrindc bulunınak şklindc olabilir.
Tür}iye hakkııı<la bilgi sahibi olınanın, çoğımlıılila vğynze iletişiıntlcn etkilendiği saptanmıştrr.

],AI]Lo 2
-I,0I,[.[JMSAI, KLJRALLARA tJytIM iı-n ciiııüı-pnrN iı-işrcis[
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Tiirkiydyi bir kez <iahi olsa ziyaret edenlere, ülkelerine d<lnduktcn sonra. halkla, ilişkiler İaalİyetinin yöntenılen

uygulıııuııalı, önıeğin geldikleri ülkı,nin oneınli giiırlerinde,'t'tlrkivc'yi aırıınsatacak kiiçük hediyeler göııderilmelidir.

Diğer taratlan, ylırt dışında çalışzuı işçilerimiz tle gerçekte l'ürkive'nin birer tenrsilcisidir. [Jlkenıizi ne denli teırrsil

ettikleri tartışılabilir. Ancak, 'IR]' Intcrnational tarafın«laıı işilerimize .vönelik en{brnıasyon programları hazrrlanabilir. İŞilere

teşvik amacıyla progıiım sonunda sertiiıka verilebilir. Arn bir eğitim programı da, açık öğretim standartlannda Pıoİo-s-vonel turist

rehherliği kursu ile, bu nlkelerdeki işi çocuklıırını henr meslek sahibi yapmaya, hem de ülkesi hakklnda ilı birer rehber ve

enlbrnrasvon ıncmuru olmava vönelik ylirütülcbilir. |}u geııçlcrin, Tiirkiyc yaz tatillcrintle hızlandınlmış örgiirı eğitim ilc bilgilcri

,ugulumava g*çirilcbilir.
Vcri|erden. 'l'tirkive'nin prcstij vc sosyal statü artırıcı bİr ülke olmatİığı görülmcktedir

TAI}L() 3

T()PLLJMSAL KIJRALLARA tJYlJM iı-ıı GtrDtj ILiŞKİSi

Ç'ok
rahatsız

cder

Rahatsız
eder

I)tişün-

meYetl

Etmez I{iç etmez Yanıt

_Yok

%

Gtıdtiledi l2
8.79^

8().()%

5.0olı

l0
7.2olı

55.6alı

4.zVo

l5
l{r.gYo

5().{)%

6.3Vo

26

I8.8%
5l .}Vo

1(:'.gvo

75

54.3Vo
(ıl ,5ol,

31.5%

75

54.3Vo

6|.SVo
31.5%

l 3tt

5tt.0%

(itidtilcınedi J

3.0%.

2(l.(l%o

1.3%

8

8,()Yo

44.4Vo

3.4Vo

l5
|5.0oA

5().0%

6.3oA

25

25.}Vo

49.tloh

l().5olı

47
47.L]oA

38.5%

lL).7oA

2

2.L|o^

l()0.0%

,9Vo

l (X)

42,(\o^

'['oplam l5
6.3Vo

l8
7.(ıVo

30

|2.6oh

5l
2|.4Yo

|22

5|,3(lh

|22

51.3%

2_38

100.\Vo

ıl3



a

TAJ]L() 4

],(»,LtJMSAL KLJR LLAIiA UYUMUN, TIJRKIYE l,n,Iİü.İNt)r,. s()SYnL S,I,^,II]SüNü rur,rınncaĞIü)tjŞ(NCılsiİ].E
İLiŞKiSİ

Çok
ralratsız
cder

Rahatsız
edcr

Düştin-
ıIleven

Etıncz [Iiç etmez Ytııut
yok

Yo

Güdüledi 8

|5.1%
53.3Vo

3.4Vo

9

17.t}9A

50.()%

3.8o/o

l2
22.6%
40.0%
5.(loA

5

9.4%

9 tt%

2.1%

l9,
35.8%

|5.6Vo

tt.0%

53

22.31Yo

Güdüleınedi 7

3,8%

46.7Vo

2.9%

9

4.9o^

50.]Yo

3.\Vo

t8
9.7Vo

6a.OoA

7.6Vo

46
24.gYo

90.2%
,l9.3%

l ()3

55.7%

84.4o/<»

43.3%

2

1.1%

la}.}Yo
.\Vo

l85
77.7%

Toplam l5
(ı.3o/o

l8
7.60A

30

12.(ıo/o

5l
21 .4%

l22
5l .3%

,,
.z-.

8%

238

l()0.()%

Türkİyehiıı, inuhteinel p,az.arlar olabilecek ülkelcrin devlet başkanlannı, uluslararası iindeki kimseleri veya öz_etle haber
niteliği taşıyabile,cek beğenilen ve değcr verileıı kimsclcri en az bir iki turizm sezonu, 'fiirkiyehin bir turizın beldesinde ağırlama
baŞarısıırı gösterebilmesi gerekir. Uluslararası dtizevde bilim, sanat ve kültürcl ctkinlikler organizc cdilcbilmeliür. Örneğin,
uluslararası sanatçılann katılacağı konscrler belli turizrn beldclc. inde dtiz-enle,nmeli ve bıı konserlcr için yurt dışından tırrlar
diizenleruııclidir.

. TAI][,O 5

Bit.Gi sAlıiııi oLMA l)tiz.EyiNj nnrurıııru)AytJzw'ızlill]TişinniN Eı,Kisi

I lerhangi birisi
konuşanlar

[{erhangi birisi ile
Konuşırrayalılar

Yanıt yok Vo

Cok iyi 75

|00.\Vo
37.7%
31.5%

()

()o/o

.}Vo

.0Vı,

()

.()o^

.}Yo

.(lvo

75

31.5%

iyi 7l
94.7oA

35.7%

29.\Vo

4

5.3Vo

12.9%

l:7Vo

0

.}Yo

.(|Yo

.IVo

75

3| .59/o

Iyi değil 4l
60.3Vo

20.60^

l7.2%

^t1./-J

l l .l%o

6.5%

.8%

4

22.2%
50.\Yo

1.7Yo

68
28.6%

Bilgim yok l2
66.7%

6.jVo
5.()oh

2

l|.l%
6.5%

.8%

4

22.2%

50.()%

|.7%

lti
7.6Vo

Yaıut yok 0

.()oA

.()0h

.IVo

2

l00.0%
6.5%

.\Yo

0

.}Yo

.lYo

.}Vo

2

\Vo

Toplam l99
83.()Yo

3l
l3.0%

8

3.4%

238

l00.0%

Ttlrkiye'ye gelen İuristlerin uyulması gcrekeıİ toplumsal kurallardan hiç r:ıhatsızlık <luymadıkları görülınektedir Tablo 5.
Bu düŞtirıcedeki turistlerin, yurt dışında tatil yapmayı kişisel yaşam biçimi haline getirdikleri görülmekledir. Bah Aııupalı
turistlerin. Çok farklı bir ktllttiır ve toplumsal yaşam şekli olan Ttırkiyeli tercih etmeleri, gidecekleri iilkenin de toplumsal
normlarına uyurn gösterme gayreti içerisinde olduklan sonucıınu verebilir_ Veya, Ttırk insanrnrn yaşam şeklini görmek için gelmiş
de olabilirler. 'IiirkiYe, kendi toplumsal normlannı ve kültii,rilnü, mıütemel pazarlarda tanıtma, beğeni kazandırma ve merak
uyandırma t'aaliyetlerinde bulunmalıdır.

TAI]LO l

ı

84

!

0

.0a^

.('}o/o

.LlYo



Çok iyi
araştıraırlar

İyi araştıraıılar I\ıraz
okuyaıılar

Araştırma
y.apnıayan-lar

Yanıt yok Vo

Çok iyi 9

12.}Vo

52.gVo

3.8oA

29
38.7Vo

49.zYo

12.2o^

36

48.0%
28.6Vo

|5.I-,A

l

| .3P/o

3.0oA

.4Vo

()

(lo/o

.t}lYo

.}Yo

75

31.svo

ivi 5

6.7o/o

29.4Vo

Z.Lo/o

30.SVo

7.69A

45

6(}:t||o/o,

.35.,t!51
18.996

6

&.üVo

l&.Wa,
2 Şipb

l

1,3oA
,33.3%

.4o/o .

75

3,1.5Vo

İvi değil 3

4.4,rA

I:7.6%

L.3Yo

19

trf/o
,68r

:28.6Vo

I}ilgiın yok J

16 7Vo

5.1%

1.3%

7

38.9%

21.2%

2.9o/ı

2

1l.|Vo
66.7Vo

.8o/o

l8
7.6%

Yanıt yok t)

.()Yo

.}Vo

.ao^

2

l00.0%
3.4Yo

.\Yo

0

.(|o/o

.\oh

.]Vo

0
.0o^

.(lYo

.0o^

0

,IVo

.}Ya

.}Vo

2

Toplaın \7
7.1%

59

24.8%

l26
52.9o/o

JJ

13.gVo

.}
J

1.3%

238

ı00_0%

ııİı.t;İ sıııİııİ OI.MA ııılzılyİ İ].t1 TüRKiYü] IIAKKIN])A ARAŞnRMA YAI,MA I)üZI]YLER] n,İŞKİSi

TAl}Lo 2

TiJRKiyI] FIAKKIM)A vArILAN ARAşI-IRMA yApMA »üzryi iLE TIJRZM GüDüsü iı-işKisi .

Çok faz|a

etkilenen

Oldııkça
etkilenen

Rıraz
etkileıren

FIiç etkilenmeyen ,Yanıt yok 'I-oplam

Çok ivi
arirştlreıırlar

l0
58.ti%

|0.9%
4.2%

2

| | .8o^

i.ay"
.8%

2

1l.tt%
5.gVo

.8%

2

1l .\Yo

6.3%
.\Yo

l
5.9o/o

11 .1%

.4o/o

|7
7.|Yo

İvi araştıranlar 20
33.L)Yo

2|.7oA
8.4oA

l2
2L).3Vo

16.9oA

5.}Yo

8

l3.6Yo
23.5o/o

3.4Vo

l8
30.5%

56.3Vo

7.60^

l

|.7%
| | .|Vo'

.4Vo

59

24.8oA

Biraz okuyanlar 53

42.|Yo

57.6%

22.3%

45

35.7Vo

63.4Vo

l8.9o/o

l4
l l.|Vo
41 .z%o

5.9%

9

7.|Vo
28.|Vo

3.8%

5

4.IYo
55.60/o

2.|%

l26
52.gVo

Araştırma-
yanlar

9

27.3%
9.8%

3.8o/o

l0
30.3%

14.lvo
4.zVo

l0
30.3%

29.4Vo

4.2oA

3

L).|Vo

9.4o^

|.3Vo

l
3.0o/o

l|.lo^
.4Vo

-1JJ

|3.L)Yo

Yanıt yok 0

.IYo

.lYo

.lVo

2

66.7Vo l
2.8%

.8%

0

.}Vo

.}Vo

.}Vo

0

.IVo

.lYo

.\Yo

l
33.3%

11.IYo

.4Vo

3

|.3oh

l'oplam 92

38.7oh

7l
29.8o/a

34

l4.3o^

32

13.4Vo

9

3.8%

238

l00.0%

tt_5

7

:lÇ,39/o

|'|..Y/o

Z.V/o ,

o
.}Vo
(Y,Yo

.}Vo



Çok iyi yı İyi değil Bilgiın yok Yaırıt yok Vo
(iüdüledi 4l

26.60/o

54.7Yo

17.2%

64
4|.6%
85.37o

26.9%

45

29.zaA

66.2%

1,8.9%

4

2.6Vo

22.2%
1.1Yo

0

.IVo

.0oA

.ü%

l54
64.7%

Gtidtileınedi 34

40.SYo

45.3Yo

14.3%

11

13.l%o

|4.7Vo

4.6Yo

23

27.4Yo

33.8%
g.7%

14

|6.7Yo

77.\Vo
5.9%

2

2.AVo

lO0.}Yo

.8%

84

35.3%

Toplan 75

3|.sVo
75

31 .5%

68

28.6%

l8
7.6%

2

.8%

238

l0().0

'lĞ

TABLO 3

tsiLGi SAı{iT]i oı,MA Düz,Eylirr Gü)üLENME nişrısi

,fABLo 
4

t]ilci SAI{i}}i oLMA DtIz.EyIil,ü-ı GüDü.ENME iı.lsrisi

Çok iyi iyi Iyi değil Rilgim yok Yaıııt ü,ok %
Giidtiledi 5l

31 .7V"

68.0%

2l .4%

58

36.0%

77.3Vo

24.4%

49
30.4Vo

72.|%
20.6Yo

3

1.gVo

|6.TYo

1.3Yo

0

.}Yo

.0%

.0%

l6l
67.6%

Gtidulenıedi 24
3l .2olt

32.0o^

l0.|Yo

l7
22.1%
22.7%
7.1%

l9
24.7Yo

27.9%
8.0%

l5
lg.5oA

83_3%

6.3%

2

2'.60A

l00.0%
.8%

32.4Vo

'I'oplam 75

31.SYo

75

3|.s%o

68

28.60/o

18

7.6%

2

.\Vo

238
|00.lVo

TAtsLo 5

YA]]ANCI BİR iJLKEDE TATİL YAPMA aı.ış«aNııĞI iLE TopLuMsAL vE KüL-1üREL N9RM1ARA uyuM iı.işrisi

Çok
rahai.sız

eder

Ralıatsız
eder

Düşiiırme-,ven Ralıatsız
etmeyen

tJiç rahatsız
etııreven

Yan,ıt yok oA

Alışkın 2

1.4Yo

13.3Yo

ll
7.7Yo

6l .l%
46%

12

8.4%

40.0o/o

5.0%

36

25.2%

70.6Vo

l5.1%

82

57.3%

67.2%

34.5%

0

.}Yo

.()Vo

.}Vo

l43
60.1%

Alışkın değil 13

13.7Vo

86.7Yo

5.5%

7

7.4oh

38.g%o

2.9%

l8
18.gVo

60.0%
7.60^

15

l5.\Yo
29.4%

6.3%

40
42.1%

32.8%

16.8Y"

2

2.1%

l00.0%
.8o/o

95

39.gVo

Toplaıır l5
6.3Vo

ltt
7.6%

30

12.6Yo

5l
2|.4Vo

l22
51.3%

2

.\Yo

238
100.}Yo

}.

,[AI]L() 
6
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t
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YaAlışkanlıktır Değildir
l42
59.7Vo

74

52.1Vo

51.7Yo

3l .l%o

68

47.gvo

71 .60A

28.6Vo

Güıdüledi

27
28.1%

28.4%

11.3%

96

40.3Yo

Gtidülemedi 69
7|.9%
48.3Ya

29.}Vo

95

39.IYo

238
lt)0.0%

Toplam l4_3

61.1Yo

il,E,,|[JRIZM G1JDüSü

TABLO,7
tsİÇiMI ire GuDü

,rAfıı 
^ 

QTABLO 8

TOPI,IJMSAL KIJRALI.,ARA LIY-IJM İLE G{IDÜLI]RIN

TABLO 9

TOPLIJMSAL KIJRALLAILA 1JYIJM İI-üı cÜııtj lı,İşrisİ

TAI}LO l t)

87

Y

%Alışkaıılıktır Değildir
56

34.tloh

5ft.9%

23.SVo

l61
67.6Vo

l05
65.z%o

73.4%
44.|Vo

Gtidtıledi

77

32.4Vo

39

50.6Vo

4l .|Vo

|6.4%

38

49.4oA

26.6%

l6.t)%

(iüdülemedi

238
l()0.0%

l43
6a.|Yo

95

39.gVo

Yıurıt

,Vok

Etırrez Hiç etnrezDiiştin-
ır,ıt),Vell

Çok
ralratsız
eder

Rahatsız
eder

0

,{\Vo

.0o/o

.{|o/ü

lt)7

82.8%
43

21 .8%

84.3oA

l8.1%

l09
55.3%

89.3%
45.8%

17

8.60A

94.4o^

7,|Yo

l6
8. l%
53.3Vo

6.jVn

Güdületli l2
6.1Vo

80.0%

5.0%
4I
17.2oA

l3
3|.7Yo
l0.7o/o

5.5%

|4
34.lvo
46.7o/o

5.9Vo

8

l9.5o/o

| 5 .1Vo

3.4o/o

-t
J

7.3Vo

20.}Vo

1.3%

1

2.4.Yo

5.6%

.4Vo

Güdtileinedi

238

1()0.0%

122

5l .3o/o

2

.\Vo
5l
2l .4oA

l5
6.30/o

l8
76%

Ç'ok
rahatsız eder

Ralratsız
eder

Düşün-
meYen

Etmez Hiç etmez Yanıt
yok

Va

Gtıdtiledi |2

8.jvo
ttO.()%

5.0%

l0
7.2Yo

55.6%

4.2o^

l5
l0,gvo

5t}.}Yo

6.3Vo

26

1tt.8%

5l ()%

lO.gYo

75

54.3Yn

61 .5?/o

31.5%

75

54.3Vo

6|.5%
31.5%

l3tt
58.()%

Güdülemedi _1

3.{lYo

20.t)o^

1.3o/a.

8

tt.()%

44.4oA

3.4Yo

l5
l5,()%

5().()%

6.3n^

25

25.}Yo

49.L}Vo

1(|.5o^

47
47.{\Yo

38.5%

19.jVo

2

2.L}o/o

l00.0%
.8%

l (X)

42.}Yo

Toplaın l5
6.3Yo

l8
7.6Vo

30

12.6%

5l
21 .4Vo

|22

51 3%
I22
51.3Vo

238
|{}0.0o^

-[oplanr

%

2

4.g%a

ltX).(}Yo

.t1olo

Toplam



TOPLI,I\4SAL KIJRALLARA tJYtJMtJN. ,ruRKİYL ,lA,ril-İNl)I1 SOSYAL S,fA,fti§tjNij ARTIRACAGI I)tjŞtJNCIi§i iLE

Çok
ra!ıatsız etlcr

Rahatsız
cclcr

I)tişün-
nıeyen

Etmez I [iç etınez Yaıııt
yok

%

(ilidüledi tt

15.|Vo

53.3%
3.4Vo

9

J7.0oA
5().0%

3.ti%

l2
22.60A

40.}Vo

5.0oA

5

9.4Vo

9 tl!/o
2.\Vo

l9
35.tt%

15.6Vo

8 0%ıi

()

,{Jü/o

.}Vo

.LlVo

53

22.3Vo

Gıldülemcdi 7

3.8Vo

46.7%

2.9%

9

4.9|'lı

50.1Vo

3.8%

l8
9.7Vo
(ı0.0o/o

7.6%

46
24.9o/o

90.2%

|9.3%

l03
55.7%

84.41%

43.3%

2

1.1o/o

l00.0%
.8%

l85
77.7Va

Toplanr l5
6.3{'/o

l8
7.6%

3()

12 .60/o

5l
2l .4Yo

122
51.3%

2

.8|%

2_]8

l(}0.()9/o

Çok var /\z var Yok %
Alışkaıılrktır 45

31.5%

58.4Yo

18.9olı

54

37.8oA

63.5%

22.7%

14

3().8%

57.9%

18.5%

143

60.1%

Değildir J/,

33.7%

4|.6Yo
13.'4%

3l
32.60/o

36.5Vo

13 .L)Vo

32

33.7o/rı

42.\Vo
l3.4%

95

39.gYo

Toplaın 77

32.4%
85

35.7o/o

76

3l .9o/o

238
l()t)()%

Y J

I][]ĞENn.,EN Vb I)EĞEn VERıT-EN rişiı,nRiN E,rKisi
TA}}L() l l

,fAİ]L() 
12

,rABLo 
13

BiçiMiNH, RHF ERANS GRIJ}JIJ OLARAK AILENİN ETKİSİ

tJYAIIN! , t]İLGİ Vİj DENEYIMI

Çok var ı\z. var Yok Yanıt yok %
Alışkanlıktır 43

3{1.11lA

(r9.4Vo

ltt.l%

48
33.60/o

52.7%

20.2oA

4L)

34 31,A

62.()Vo

2L).6Vo

J

2.\Vo

5().0%

1.3%

l43
(ıt]ı .lVo

Değildir l9
20.]Vo

30.6V,

8.}Yo

43

45.3%

47.3o/n

l8.\Yo

3()

31.6%

38.}Yo

l2.6Vo

.)
J

3.2%

50.1Yo

1.3Vo

95.

39.gVa

'l'oplam 62

26.1oA

9l
38.2Vo

79

33.2%

6

25%
238
l00.0%

Karşılaşanlar Karşılaşma},iullar Yanıt yok %

Çok iyi 62

82.7%

38.8%
26.|Yo

9

12.0o/o

13.}o/a

3.8%

4

5.3%

44.4%

1.7Yo

75

31 .5V"

i_vi 42

56.()Vo

26.3%

|7.6%

3l
4l .3o^

44.9%

13.0%

2

2.7%

22.2%

.8%

75

3l .5o/o

İyi değil 4l
60.3Vo

25.6%

|7.2%

26

38.2%

37.7%

10.9o/o

l
|.5%

11.1%

.4%

68
28.60/o

88

a



I}ilgiın yok l3
72.2%
8.\Vo

5.5%

3

l6.7%
4.3%

1.3%

2

l l .|o^

22.2Vo

8%

l8
7.60A

'Yaıııt yok 2

|00.}Yo

1.3Vo

.tlo/o

{)

.0ıolı

ooh

.}Vo

()

.()%

.}Vo

OYo

")

t1o/o

'foplam l6()

67.zvo

69

29.(lojo

9

3.8o^

238
l00.()%

TAİ]L() l4
BLGİ SAItiBi oı,MA DtiZEyİıvİ annRN,[ADA yÜZyII7,F, tlTKISI

Yanıt yok %Herhaııgi birisi ile
Konuşmayanlar

[Ierhangi binsı
konuşanlar

75

31 .5oh

0

.0Yo
()oA

.096

()

.aVo

.}Vo

.0o^

Çok iyi 75

l ()0.()o1ı

37.7ol,

31.5Vo

0

.()oh

.L)o^

.}Vo

75

3|.SVo
4

5.3%

12.goh

|.7%

Iyi 7l
94.]oA

35.7Vo

29.\Yo
68

28.6Yo

4

22.2Vo

50.\Yo

|.1Yo

4l
60.3Vo

20.6Yo

|7.zYo

23

l1 .1 ,Vo

6.5Vo

.8o/o

İyi değil

4

22.zoh
50.0%

1.7Yo

l8
7.6Vo

2

| 1 .|Vo

6.5oA

.\Vo

12

66.7o/o

6.IVo

5.0%

Bilgim yok

2

.\Vo

0

.0olı

.}Yo

.(|Vo

2

|00.}Yo

6.5Vo

.8Vo'

Yaırıt yok ()

.IVo

.()o/o

.1Vo

238
l0().()%

31

|3.0%

tt

3.4o/o

l99
83.60^

TA[}L() 15

vİızvÜzE RiLGİ VE DENEYİME ETKISİ
VoYarut yokKtınuşına_y-anlarKonrışanlar
77
32.4Vo

l

1.3%

|25%
.4Vo

l
|.3oA

3.2Yo

.4Va

75

97.4Vo

37.1Vo

3|.5%

Çok var

85

35.7%

l

1.2o^

|2.sYo
.40^

8

9. Vo

25.8%

3.4%

76

89.4o^

38.2Vo

31.9o^

Az var

76

3I.gVo
6

7.9Vo

75.lYo
2.5o^

22

28"g%o

7l .0o^

9.2%

4tt

63.zvo

24jVo
20.zvo

Yok

238
l00.0%

8

3.4%
3l
l3.0%

l99
83.6%

Toplam

tl9

T'oplam



L

,. TABLO 16

TÜRKiYE I{AKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMA DÜZEYI iLE. RADYO VE TELEVZYONLARDA TÜRKIYE ILE İLGİLİ
FIABER VB. İrg

Karşılaşanlar Karşılaşmayanlar Yanıt yok Vo

Çok iyi 52

69.3Vo

35.1%

21.8Vo

23

30.7Vo

26.7Yo

9.7oh

0

.}Vo

.0%

.IVo

75

3l .5Vü

iyi 53

70.7Yo

35.goh

22.3%

22

29.3oA

25.6Vo

9.z%o

0

.0%

.Io/a

.]Yo

75

31 .5Vo

Iyi değil 37
54.4Yo

25.Ll%

15.5%

28

4|.2,o/o

32.6%

l1.8%

3

4.4%
75.0o^

1.3Yo

68
28.6%

Rilginı yok 4

22.zVo

2.7o/o

|.7%

l3
72.2%

l5.|Yo
55%

1

5.6%

25.0%

.4%

l8
7.6Vo

Yanıt yok 2

l00.0%
|.4%
.8%

0

.()oA

.ÜVo

.0%

0

.LroA

.OYo

.{)o^

2

.}Vo

Toplam l48
62.2%

86

36.|%
4

1.7%

2_38

l00.}Vo

TnBLo 17
TI'JRKİYE }IAKKIND^ BİLGi sAI{İRi OLMA I>ÜZEYI İLll GAZETELERDE,IIIRKİYE n.E İLGiLİ ARAşTIRMA, YORUM

Vrr.İı-E

Çok sık
karşılaşaırlar

|}azaıı .

karşlaşaırlar
Bir kez
kıırşılaşanlar

Yanıt yok Toplam

Çok iyi 9

12.L}Vo

42.gYo

3.8%

53

7t).7Yo

4|.4%
223%

4
53%
18.2%

l :7o/o

9

|2.}Ya

13.4%

3.8%

75

31.5%

iyi 8

l0.7Vo
3tt.l%
3.4ah

37

49.3Yo

28.9oA

| 5.SVo

3

4.IVo
13.60A

7 .3o/o

27
36.0%

40.3Yo

LL.3Vo

75

31.5%

İyi değil 2

2.gYo

9.5%

.8%

28
41.2%

2l .g%o

l 1.8%

1l
16.2oA

50.IYo

4.6%

27
39.7%

40.3Vo

11.3%

68
28.6%

Bilgim yok t)

.}Vo

.0oA

.}Vo

lt)
55.6Vo

7.\Vo
4.zVo

4

22.2%
18.zVo

1 .7olı

4

22.z\o
6.0%
1.7%

l8
7.6%

Yanıt yok 2

l00.0%
9.5%

.8%

0

.(106

.{IoA

,ÜVo

0

.]Vo

.]Yo

.006

0

.\Ya

.ao6

.0o^

2

YVo

'I'oplam 2l
8.8%

|?8
53.8%

22

9.2%

67
28.2%

23tt

l0t .OVo

13

ı

90

a

ı



Yaıut yok ToflamBilgi sahibi
olma dtlzeyi

Çok sık
konüşanlar

I]azııır
korrıışaırlar

Bir kez
konuşanlar

()

.0oA

.L)Vo

,0o^

75

3l .sVo
28
37.3Yo

48.3%

l 1.8%

44
58.7Vo

35.8;Vo

l8.5%

3

4.0%
l3.0%
1.3Yo

Çok i"v*i

2

2.7Yo

5.9%

.\Vo

75

3|.5Vo
49
65.3Va

39.8a^

20.6Vo

6

8.0%

26.|o^

2.5%

iyi lt}

24.}Yo

3|.0o^

7.6Vo

68

78.6%
10

14.7Vo

43.5o^

4.2%

26

38.2oA

76.SYo

|().9a/o

İyi değil 8

l 1.8%

l3.8%
3.4Vo

24

35j%
ı9.5oA
l0.1%

l8
7.6Yo

4

22.2%
|7.4Vo

1.7Vo

6

33.3%

17.6Vo

2.5%

Bilgim yok 2

l|.1%
3.4%

.\Vo

6

33.3o/o

4 gVn

2.5Yo

0

.()oA

.ao6

.t}Yo

.8oA
2

l00.0%
3.4oA

.8oA

0

.üVo

.0oA

.L'rVo

0

.}Yo

.0o^

.()06

Yanıt yok

23tt

l00.0%
/.J

9.7olı

34

14.3o^

58

24.4%

123

5I.7Vo

Toplam

TA}JLO 18

TIIRKİYE FIAKKINDA BİLG1 SAI{İBİ OLMA DÜZI]YI İı-ıı t{ER

HANGi RIRİSİYLE TÜRKİYE LIAKKINDA SIKLIĞI

, iAİ)L\J ty

t}iı.ci sAHIı]i oLMA DüzEyi iı-g runizv.^r*ffi."'#RH.ANGi tsiR KuRııLuşuN TüRKiyE rıa«xı.ına«i
AKTİVİTE LE RiN[ IZLENIfr niŞ rcİ s i

İzleyenler i2leıneyenler Yanıt yok o^

Çok iyi 3l
4l .3%

36.0%

l3.0%

43

57.3%

29.5oh.

l8.1%

l
1.3%

16.7Vo

.4Yo

75

3l .5%

iyi 28
37.3oA

32.60A

l 1.8%

47
62.7oA

32.2%

l9.7oA

()

IVo
.}Vo

.}Vo

75

3l .5o/o

İvi değil 2L)

29.4o/o

23.3%

8.4Vo

,46

67.6Vo

3l .5%

19.3%

2

2.gVo

33.3%
.8%

68

28.6Vo

Rilgim yok 5

27.8%
5.8olı

2.|Vo

l0
55.6%

6.8%
4.2o/o

.}
J

|6.7Yo

5().()o/o

|.3oh

l8
7.6Ya

Yanıt yok 2

l00.0%
2.3%

.8%

0
(l%o

.}Vo

.|'Vo

(}

.(lVo

.}Yo

.üo/o

2

8%

Toplam 86

36.1%

146

6ı.3% 2.5%

23tt

l0().()%

9l



YoIlgilenenler ilgileıuııe-
yeırler

Yanıt yok

Çok iyi 66

tt8.0%

39.|oA

27.7%

8

l0.7Yo
l6.7o/o

3.4Vo

l
1.3%

4.&oh

.4Vo

75

31 .5Vo

Ivi 52

69.3%

3().tt%

2l -8Yo

l9
25.3%

39.6Yo

8.}Vo

4

5.3Vo

|9.0%
1.7Yo

75

31.5%

Iyi değil 4l
6ü.3Yo

24.3%

17.2%

l7
25.0%

35.4%

7.1%

l()

14.7Vo

47.6%
4.zVo

68

28.6oh

Bilgim yok 6

33.3Vo

28.6Vo

2.5%

t8
7.6Vo

8

44.4Yo

4.7Yo

3.4%

4

L2.2%
8.3%

1.7Vo

Yanıt yok 2

l00.0%
|.2%
.8%

0

.Llvo

.(\06

.('üo^

2

.8%

Toplaın l69
71.}Vo

48
20.}Yo

2|
8.8%

238
l00,}Vo

ı.

TAI]Lo 20

t]ilGi sAHİBi OLMA DÜZEYi İıg ıvcııyaııa VE TURiZM REKLAMLARINDA KARŞILAŞTIKLARI MA]ERYALLE
iı-cirpNME

TABI-O 21

TüRKİYt,] YAPII.AN iLp ,trLKE HAKKINDA YAt,,rIKIARl

TABL() 22
EDINDIKLERI]-ÜRKİYE naaıı iLE. TÜRKİYE FIAKKINDAKİ DüzıryLERi

t.|.

Bir ülke iki utke tİç ülke Daha çok ülke Yanıt yok %

Yapanlar l5
l3.5%
78.g%o

6.3Vo

29

26.1%

80.6Vo

12.2%

3l
27.9%
91 .2o/o

13.0%

36

32.4Vo

100.}Yo

l5 .|Yo

0

.üVo

.O:Vo

.0o/o

tll
46.6%

Yapma_v,anl9r 4

3.1o/o

2l .l%o

|.7yi

7

5.5%

|9.4Vo

2.9%

_1

2.4%
8.8%

1.3Vo

0

.ao6

.üVo

.0o/o

113

89.0%
l00.0%
47.5%

l27
53.4%

Toplam l9
8.0%

36

l5.|%
34

14.3%

36

15.|%
113

47.5%

23s
l00.0%

Çok iyi Araştrran İy araştıran Btr,,ız araştıranlar Araştırmayanlar Yanıt yok

Çok olumlu imaj 5

1| .4Yo

29.4%

2.|%

21

4'7.7olo

35.6%

8.8%

l5
34.|%
l l ,9oA

6.3%

3

68%
9.1%

1.3%

0

'.IYo

.}Yo

.0%

44
|8.SVo

Oluııılu inıaj 8

6.1%
47.1olı
3.4Vo

2tt

|7.6%
l0.2o^

2.5Vo

79

60.3Yo

62.1Vo

33.zVo

15

l l .5Yo

45.SYo

6.3%

l
.8%

33.3%

.4o/o

l3t
55.a%

Fikri yok J

8.\Yo
17.60^

|.3%

6

|7.6%
|0.2oA

25%

l3
38.2%

l0.3%
5.5%

|2
35.3Yo

36.4Yo

5.a%

0

.(\oA

.IVo

.0oA

34

14j%

92

0

.}Vo

.0$A

.t}o^

e

%



()lumsuz iınaj l
25.0oA

5.gVo

.4%

0

.Lloh

.LrYo

.(|%

3

75.0olı

2.4Vo

1.3%

0

.}Vo

.()Vo

.0%

0

.|'Yo

.(|oA

.0%

4

|.7dl,

Yanıt yok ()

.0oA

.IVa

.IVo

4

16.}Vo

6.8Vo

|.7o^

l6
(>4.}Vo

12,1Vo

6.7Vo

3

12.(}Yo

9.|oA

1.3Vo

2

8.IVo

66.7Vo

.8Vo

25

l0.s%o

l-oplam l7
7.|Yo

59

24.9Vo

l26
52.L)Yo

33

13.goh

J

|.3%
23tt

l0().0%

Bir iilke iki uıke Üç tllke Dalra çok iilke Yanıt yok Yo

Gtıdüledi 97

49.2Vo

85.8%ı

40.8%

197

82.\Yo

l8
9.\Yo
94.7Vo

7.6%

28

14.2Yo

77.8%

11.8%

2L,)

10.2oA

58.8%

8.4%

34

|7.3Yo

94.4Yo

14.3%

Giidtilelnedi l
2.4Vo

5.3%

. Yo

ıt

19.5Vo

22.zVo

3.4%

14

34.1Vo

41.zoh

5.gVo

2

4.gVo

5.6Vo

.8%

l6
39.t}Yo

|4.2oA

6.7%

4l
17.zVo

ll3
47.SVo

238
l00.0%

Toplaın_ l9
8.0%

36

| 5 .lYa
34

14.3Yo

36

l5.1o^ \

TA}]L() 23

ülrg SAy-ISININ
,ftJRİZM GtJI)tjStJ iı-g İı-[ŞKISİ nİşrcİsİ

TABI,O 24

ARAŞTIRILAN ın«p SAYISI VE DENIZ, K[JM, (iÜNtrŞ OLANAKLARI

TA}}LO 25

I]RILAN ULKE SAYISI VE BiLGi Vtj DENEYİMiM ARTuIMA DüşL]NCESİ iLE iLiŞKiSİ

t}ir ülke iki uıke Üç ülke Daha çok ülke Yanıt yok Yo

GtııJtıledi 16

9.2%.

84.2%

6.7%

32

l8.5%
tt8.9%o

13.4Ya

24

13.gvo

70.6Vo

|0.|Vo

28

l6.zVo
77.\Yo
l1-8%

73

42.zYo

64.4Yo

30.7Vo

173

72.7Vo

Güdülemedi 3

4.6%

l5.8%
1.3%

4

6.2%

l l .|Vo

|.7%

l0
|5.4Vo

2L).4oA

4.zvo

8

|2.3%
22.2o^

3.4Yo

40

6|.5%
35.4o^

|6.8üh

65

27.3%

Toplam l9
8.0oA

36

l5 .|Yo

34

|4.3Yo

36

|5.|Vo
l13
47.5Vo

238
|00.}Vo

Gtidtilenıe Bir ülke iki tiıkc [İç tllke Daha çok tilke Yanıt yok Vo

Güdüledi |4

7.1%

73.7%
5.9%

3l
t5.1oh

86.1%

13.UYo

24

|2.2%
70.6Vg

l0.|Yo

31

|5.7%
86.1(J^

|3.0oA

97

4L).2Yo

85.8%
40.\Vo

l97
82.89^

Gtidtilemedi 5

|2.2%
26.3%

2.1%

5

12.zvo

|3.gVo

2.1%

10

24.4%

29.4%

4.zvo

5

12.zVo

13.gvo

2.|%

16

39.}Yo

14.2o/o

6.7%

4|
17.TVo

Toplaıir 19

8.0%

36

l5.|Vo
34

|43%
36

l5.|oA
l l3
475%

238

l00.0

93



t.

TABLo 26T RKİYE HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPMA DüZEYLERİ İLE DIŞ UYAIıJq}ILAILA KARŞILAŞMA

TABI-O 27

TÜRKİYE LLAKKIM)A ILE DIŞ UY^RANT ARLAYAPMA il-iŞrlsi (gazeteler)

Karşılaşnrayanlar Yanıt ü,ok %Karşılaşanlar
l
5.goh

1.z%o

.4oA

0

.]Yo

.jYo

.IVo

|7
7.l%o

Çok iyi araştıran 16

94.|Yo

10.8%

6.7o^

59

24.\Vo
İyi araştıran 48

8I.4Yo

32.4%

20.2%

ll
|8.6Vo

12.8%

4.6%

0

.IVo

.0%

.0o^

56

44.4%

65.|Vo

23.svo

3

2.4%
75.0%

|.3o/o

126

52.g%

Bıraz Okuyan 67

53.2%

45.3%

28.2%

Araştırma
yapmayan

l6
48.5%

l0.8%o

6.7%

l6,
48.5Vo

18.60/o

6.7Yo

1

2.4%
25.lVo
.4%

33

|3.9%

0

.(-roh

.(rVo

.L)o^

.t
J

1.3%

Yanıt yok l
33.3%

.7Vo

.4Yo

2

66..7oA

2.3%
.80^

-I'oplam l48
62.2o/o

86

36.1o/o

4

1.7a/o

238
1O0.}Vo

Karşılaşanla1 Karşılaşmayanlar Yanıt yok %

Çok iyi araştıran l5
88.2%

9.4o/o

6.3%

2

l1.8%
2:9%

.8oA

0

.}oh

.}Vo

.IVo

17

7.l%a

İyi araştıran 49
83.1%

30.60A

20.6Vo

9

15.3o/o

13.}Vo

3.8%

l
1.7Vo

l1.1?/o

.4Vo

59

24.8%

Rıraz Okuyan 78

61 .5%

48.8%

32.8%

43

34.|%
62.3Vo

l8.1%

5

4.0%
55.6%

2.1%

|26
52.gVo

Araştırma
Vapnayan

l7
51.5o^

|0.6Yo

7.1%

14

42.4Yo

2a3iP/o

5.tYo

2

6.|oh
22.2%
.\Yo

33

13.gvo

Yanıt yok l
33.3%

.6Yo

.4Vo

1

33j%
1.4Vo

.4Yo

l
33.3%

l1.1o/o

.4Yo

J

1.3%

Toplaırr l60
67.2Yo

69
29.0oA

9

3.8%

238
l00_0%

İ

94

İ

İ



Konuştum Konuşınadım Yanıt yok Vo

Çok iyi araştıran l6
94.|Yo

8.0oA

6.7%

t

5.9%

3.2%

.4%

0

.}Vo

.rJVo

.ÜVo

|7
7.1%

Iyi araştıran 54

9|.5o^

27.|Vo
22.7oA

5

8.SVo

|6.|oA
2.|Vo

0

.IVo

.ÜYo

.ÜYo

59

24.8%

4

3.2%

5a.0o/o

1.7%

126
52 9a/o

Bıraz Okuyan I07
84.9o/o

53.8%
45.avo

l5
||.g%o

48.4%

6.3%

Araştırma
yapmaYan

2|
63.6Vo

|0.6Vo

8.\Yo

l0
30.3o^

32.3Va

4.2%

2

6.|Vo
25.aVo

.8%

JJ

|3.9oA

a
J

|.3V.o

Yanıt yok l
33.3Vo

.svo

.4%

0

.0%

.}Vo

.0%

2

66.7Yo

25.()Vo

.8%

8

3.4Vo

238
l00.0%

Toplam l99
83.6%

3l
|3.0%

TuRKİY-E FIAKKINDA
TABLO 28

YAPMA DUZEYLERİ İİ-P VÜZVÜZB

TABLO 29

ARAŞTIRMA YAPMA DüZbYLERi İrı, runzııı P^Z.ARLAYAN IDR tlANGİ BiR KURuLUşuN TüRKİYE
ffii AKTifrrELERiNi IzLEı\ffi

zleyenler zlemeyenler Yanıt vok Vo

Çok iyi araştıran 10

58.8%

|1 .6Vo

4.zVo

7

47.2%

4.8%
2.9%

0

.}Yo

.0%

.}Yo

|7
7.1%

26
44.1oA

30.zVo

l0.9%

33

55.goh

22.6%

|3.9%

t)

.|J%

.}Vo

.]Vo

59

24.8%
İyi araştıran

38

30.2%

44.zVo

16.}Yo

85

675%
58.2%

35.7%

.)
J

2.4Vo

50.a%

|.3Vo

|26

52.9%

Bıraz okuyaıı

33

|3.9oA
Araştırma
yapmayan

12

36.4o/o

14.}Vc.

5.IVo

20

60.6%

|3.7%
8.AYo

1

3.üYı
16.7o/o

.4%

0

.0o^

.UVo

.jYo

l
33.3%

.7%

.4%

2

66.7o/o

333%
.8%

3

1.3Yo

Yanıt yok

Toplam 86

36.|oA

|46
6|.3%

6

2.SVo

238
l00.0%

95
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,[AI}L() 
30

^R^ŞlrRMA 
YAPMA DI]ZEYLERİ irr nin«jyE İLE i],Gn.i OLARAK MEI)YADA vn ruRiz.v REKI.AMLARINDA

MATER 1LGİLENML

TAJ]LO 31

TIRMA YAPAN BİREYİN KAç sEç}ıN uK üzunrnrıın YAPTIĞt

ilgilenenler ilgilenmevenler Yanıt yok %

Çok iyi araştıran l2
70.6%
1.1oh

5.ÜVo

5

29.4Va

|().4Yo

2.|Vo

0

.IVo

.OVo

.}Vo

I7
7.1(0/T,

Iyi araştrran 48
8l .4oA

28.4Vo

2().2o/o

5

8.SVo

|Ç1.4Vo

2.1%

6

|0.2o^

28.6%

25%

59

24.\Vo

Rirıu okuyan 88

69.8%o

52.|Vo

37.}Yo

26
20.6Vo

54.2ül^

2.1%

l2
9.5%

57.\Vo

5.0oA

126
52.gVa

Araştırma
yapmayan

20

6L,,.6%

l l.tt%
8.4Vo

l2
3().4o/ü

25.014
5.\Yo

l
3.0%

4.8%
.4%

33

| 3 .9o/o

Yanıt yok' l
33.3%

.6Vo

.AVo

(,)

.ao/o

.(}Vo

.()%

2

66.7%

9.5o/o

.g:%

3

1.3%

l69
71.]Vo

48

}t-r.2oA

2|
8.8%

23ti

l00.0%

Çok iyi araştran İyi araştran I}iraz okuyan AraştınIrayan Yanıt yok %

Bir ülke l

53%
5.9%

.1oA

4

21 .|%
6.8%
1.7%

ll
57.gVo

8.7%

4.60^

2

l0.5%
6.1o/o

.goh

l
5.3%

33.3Yo

.4Vo

l9
8.0%

I}ii lJlke 2

5.6Vo

1l .8o/o

.4Vo

l3
36.|Vo

72.0%
5.5Ya

ll
30.6Vo

8.7%

4.6%

l0
27.\Vo

30.3%

4.2Vo

0

.}Yo

.avo

.}Vo

36

l5.1%

{Jç ülke l
2.9oA

5.9o/o

.4Vo

4
|1.\Yo
6.\Vo

|.7Vo'

22

64.7oA

17.SVo

9.za6

7

20.6oh

2l .zVo

2.gyi

34

l4.3o^

çokDaha

ülke
6

|6.7%
35.3%

2.5%

7

l9.4Vo

|1.gVo

2.gvo

2l
5ıt.3%

|6.7o/a

ti.8%

2

5.6Vo

6.|%
.\Yo

36

|5.1%

Yaıııt yok 7

6.2o/o

4|.zVo
2.gVo

3l
27.4o/o

52.5Vo

l3.0%

6l
54.}Vo

48.4oh

25.6%

l2
l0.6%
36.4Yo

5.IYo

2

1.8%

66.7Yo

.8o/o

l l3
47.5%

Toplanı |7
7.|Yo

59

24.8%

|26

52.9%

33

13.9%

J

1.3%

238

|00.0%

96

a\

a

Toplam

()

.LrYo

.OVo

.0o/o

0

.}Vo

.0%

.0%



tsır ülke Iki tilke tJç ülke Daha çok ülke Yanıt yok Vo

Gudtıledi l8
9..|o/o

94.7Vo

7,6Yg

28
14.2a/o

7'I.\a/g

l1.8%

2ü
Lt-r.2o/o

58..8%

8.4Ya

34 ı.

17 .3o/o

94.4%

l4.3%

97

49.ZVo

85.8%
4(|.8o/o

l97
82.\Va

Güdüleınedi l
2.4Yrü

5.3o/o

.4Vo

8

|9.SYo

22.2oA

3.4%

l4
34.|Vo

41.2Yo

5.9%

2

4.9o/a

5.6Vo

.\Vo

l6
39..OYo

14.2Vo

6.7Vo

4l
17.zvo

Toplam l9
8.096

36

l5.1%
34

l4.3,Vü

36

l5.1%
l l3
47.5%

238
l00.0%

üı-ı<E SAyISI VE
TAI]L() 32

-rARİü[İ, KÜLTÜREL ZENGİNLİKı-ERı-E

TAI]LO 33

ü,KE SAYISI \1E DENİZ, GtJNbŞ OLANAKLARI İrp u-İşrısİ

TAI]I-O 34

TüRKiyE IIAKKINDAKİ RiLGi DüzEyt iLE, ÜLKE FIAKKINDA YAPTIĞI

Bir tilke Iki ulke tJç ülke f)alıa çok ülke Yanıt yok Vo

Gudtıledi l6
9.2o/o

M.2o/o

6.7%

32

l8 5%

88.9%

13.4%

24
13.9o/o

70.6%

10.TYo

28

|6.ZVt

7i.8%
l 1.8%

73

42.2%

64.4%

30.7Vo

|73

72.7Vo

Güdülemedi J

4.60^

15.\Yo

1.3%

4

6.2oh

1|.l%
|.7Yo

l0
15.4%

29.4oA

4.2%

8

12.3Yo

22.2oA

3 -4Vo

40
6l .5oA

35.4o^

|6.8o/o

65

27.3%

Toplam l9
8.0%

36

l5 .1o/o

34

|4.3Vo

36

|5.1oA

l13
47.5%

238
l00.}Vo

Bir ülke iru rııı<e Üç üike Dalıa çok ülke yaıııt yok o/o

Çok iyi 5

6-7oı'o

26.3o/o

2.19/o

5

6.7o/o

|3.9o/o

2.|o/o

8

la.?o/o

23.So/a

3.3oıa

l1
18.7o/o

38.9a/a

5.9aı'o

43

57.3aıo

38.|o/o

18.0o/o

75

31.4o/o

iyi 9

|2.0o/o

47.4o/a

3.8o/o

l6
21.3Öı6

M.4oıb

6.'|o/o

l0
l3.3oZo

29.4o/a

4.2o/o

5

6.7a/o

13.9aı'o

2.1o/o

35

46.7on

3 t.0%

|4.60/o

75

3l .3%

İvi değl 3

4.4oıo

l5.8olo

1.3o/o

13

19.|oh

36.1%

5.4o/o

l2
|7.6ü/a

35.3o/o

5.ao/o

|4

20.6o/a

38.9o/o

5.9o/o

26

38.2o^

23.0o/o

l0.9olo

68

28.5o/a

Hiç bilgim yok 2

l1.1%

l0:50..6

2.8oı'o

n2

l1.1%

5.60/o

3.0o/o

.,

l 1. 1ozo

5.9o/o

5.0%

3

16.7o^

8.3%

7.|oı'o

9

50.0olo

8.006

2|.8o/o

l8
7.5o/o

Yanıt yok 0

.09/o

.0o/o

.0o/o

0

.()o/o

..0o/o

.Ia/o

1

100.0
a/o

5.9o/o

.80]6

0

.Ooı'o

.0oıö

.0o/o

0

.0o/o

.0o/o

.0o/o

2

.8oıb

T'oplanı l9
'7.9o/o

36

l5.19tı

34

l4.2o/o

36

l5.1-olo

ll3
4'7.,3o/o

238

l00.0%

97
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YtrRİ KONUSIJNDA
TABLO 35

yApııa VE BEI,İRLENEN o[.AN irişrısi

TABI.O 36
GELECEK YILI-ARDA TIJRKİYE,YE TEKRAR GELüVü DüŞ{NCESİ İLE UYuLMAsı crnşrrN TOPLUMSAL

KIJRAI-LARA IJYMA

TAİ}I.O 37
TOPLIJMSAL K[JRAI.LARA IJYUMIJN, iı-g

-ı

,

Bir ülke iki uıke Üç illke Daiıa çok ülke Yarut yok Vo

Araştırma Yapanlar l9
8.IVo

36

15.Loh

34

|4.3Vo

36
,15.|Yo

l t3
47.5Yç

238
l00.0%

Çok rahatsız eder Rahat.sız eder Dtişünmedinı Rahatsız dınez }Iiç rahatsız

ümez
Yanıt yok

Mtıtlaka

geleoek

6

t1.69/b

40.oo.^

2.5oıo

7

I0.0%

38.9%

2.9oıo

4

5,la/o

13.3o/o

l.'7o/o

8

l|.Aoıb

15.70ı6

3.4016

45

64.3o/o

36.9o/o

l8.9%

0

.0o/o

.0-0z6

.Oo/o

70

29.4olo

olanakları

elverirse

gelrek

6

6.59/o

40.00,6

2.59^

9

9.8o/o

50.0o/g

3.8o/a

ll
12.Üaı'o

36-79/a

4.60ı'o

2l

22.8o/o

4|.2o/o

8.8%

45

48.9o/o

36.9o/o

|8.9o/o

.Oo/o

.ü9/o

.O0ı6

0 9z

38.796

Başka

ülkeleri

ayard,

edffiek

3

4.60,ıo

2a.Üola

1.3-06

a
L

3.19b

l1.1%

.80,.6

|4

2|.50ı6

46.7olo

5.9oıg

20

30.8o/o

39.2o^

8.4oıi>

25

38.5%

2a.5o/o

l0.50z6

l
1.5o^

50.0ozö

.4o./o

65

27.3o,n

Gelmevecek 0

.Oo/o

.ao/o

.Ooıo

0

.a%a

.0o/o

.0o/o

0

.ff/o

-ao/o

.0olo

2

33.3o/o

3.996

.8olo

4

66.7oio

3.3o/o

ı.796

0

.()olo

.0o/o

.0oı'o

2.5o/o

Yanıt yok 0

.0o/o

.0o/o

.096

0

.Oo,,b

-Wı6

.0oı'a

l
2a.0o/o

ı.ıi,+
.40ıo

0

.Oo/o

.goh

.0o/o

3

60.0%

2.So-,n

1-3oı'o

l
2O.ao/o

50.0%

.4o/o

5

2.|o/o

Toplam l5
6.3oio

l8
7.60/o

30

12.60/o

5l
21.4o,/a

|22

51.3o/o

e
L

.8o/o

238

|00.0o/o

Çok ratıatsız
eder

Rahatnz
eder

t}ilştinme-yen Rahatsız
etmeyen

IJiç rahatsız
etmeyen

Yaırıt yok Yo

Alışkın 2

1.4Yo

13:3%

,8Vo

ll
7.7Vo

61 .|%

4.6%

I2
8.4Vo

40.üVo

5.()%

36

25.2%

70.60/o

15.|%

82

57.3%

67.2%

34.5%

0

.ÜVo

.ÜVo

.}Vo

143

60.|%

Alışkın
değil

13

|3.7Vo

86.7%

5.sVo

7

7.4%
38.gvo

2.9%

l8
|8.gVo

60.aVo

7.6%

l5
|5.8%
29.4Vo

6.3%

40

42.|Vo
32.8%

16:\Yo

2

2.|Vo
l00.0%
.8o/o

95

39.9%

Toplam l5
6.3%

l8
7.6Vo

3t)

12.6%

5l
21.4o/o

122
51 .3Yo

2

.8%

238
l00.0%

98

6
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Başka ülkelere
gidecek

Gelmeyecek Yanıt _yokMutlaka
gelecek

c)lanakları

elverirse gelecek
2

1 .2o/o

4{}.}Vo

.\Vo .

l65
69.3Vo

27
l6.4Yo
41 .SVo

1|.3Yo

2

|.2Vo

33.3Vo

.\Yo

Çok doğru bir
karar

66
40.(Y/o

94.3Vo

2'7.7Vo

68
41.zYo

73.9o^

11.3Yo

l
2.L'rVo

2a.OVo

.4Vo

5()

2|.\Yo
24
48 ao/o

36.L)oh

l0.1%

0

.ÜVo

.L)Vo

.}Vo

Fena değil 4

80%
5.1aA

1.7Yo

2|
42.\Vo

22.8%
8.8%

20
8.4%

4

20.a%

66.7%

|.7%

t)

.aYo

.{rVo

.0%

z
la.üa/o

2.2q"
8%

|4
70.IVo
2I.5Vo
5.9%

Kuşkulanm var

0

.}Vo

.0o^

.a%

0

.}Yo

.()Vo

.()06

2

66.7o/o

40.0%
.YYo

0

.]Vo

.0o^

.()Vo

l
33.3%

l.|Va
.4o/o

Yanıt yok

/
5

2.1Y0

238
1 00.09/o '

92

38.7%

65

27.3o/o

6

Z.5Vo
Toplam 7{)

29.4%

TABLO 39

ALMA SONRASI VE DENbYİM KAZAİ{II.MASI

TA})LP10
TüRKiyE HAKKIM)Arİ inıananı iı-rT üRKiyE TATİLİNIN BEKLENTİLERİNİ uP Ii{RŞILA]W{DIĞI

Pişman
Olan

%Çok Doğru Rir
Karar

Fğna

Deği1

Kuşkuları
Olan

44
l8.5%

1

2.3Vo

2.(f/o

.4o/o

2

4.5%
la.Wo
.8%

0

.(P/g

{P/o

.{'JVo

Çok Olırmlu 4I
93.zVo

24.?Vo

17 .2o/o

0

.}Yo

.OYo

.ao/o

l3l
55,üo^

88

67.2%
53.3o^

36.8oA

34

26.}oh
68.0%

|4.zYo

9

6,9%

45.LY/o

3.8%

Olumlu

34

|4.3%
|2
35.3Va

24.ÜVa

5.{P/a

5

|4.7o/o

25.aVo

2.7o/o

0

.a%

.}Yo

.üo/o

F'ikri Yok |7
50.07o

\a 3a/o

7.|Vo
a
J

75.0oA

15.L|oA

|.3%

0

.0oA

.|Ja/o

.aVa

4

1.1aA

.6%

.4:Yo

l
25.ao6

0

.ÜVo

,IVo

.0o/o

Olumsuz

25

rc.5%

.'
J

|2.0%
6.0o/o

L.3%

l
4,}Yo

5.1Vo

.4%

3

12.}Vo

10a.a%

|.3Vo

Çok Olumsuz l8
72.\a/o

10.9%

7.5%

3

l 3oA

238
l00.0%

165

69.3oA

50

21 .0%

20
8.4Yo

Toplam

99

Yo
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KoNAKıAMA işınruEı,nninr»n sATIş çnıişrinıvın TEKNiIOgni (-)

(* *) Yrd.Doç.Dr.Ayhan CÖl<UnXİZ

(*) Bu makale u Peter Joıres and Andrew Lockwood, The Management of Hotel Operation , Cassell Educational Ltİl.; London ,

l989 ss 79-8'7'den alınarak derlenmişitir.
(**) Yrd.Doç.Dr Ayhan Grkdeniz, Balıkesir Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yiiksekokulu Öğetim Üyesi

ı. ciniş
Satış geliştirme,[h,üır ve hizmetlerin nihai tüketici olan turiste ulaşmasrnı hrzlandıran bir faaliyetler bütiinüdür.Satış

geliştirme, aracılann teşviki ve iiıriiırılerin doğrudan satışı ile meydana gelir.tsu çahşma genellikle kısa dönemli olarak 1apılır ve

temel amaç hizmetlerin tiiketiciler taraiindan <Laha taz|a alrnmasıru sağlanrahır.
Turian işletmeleri, yeterli ve stirekli bir müşteri kitlesi edinmek, ttiketici yönünden istek yaratmak ve müşterinin gerçekten arzu

ettiği mal ve hizmetleri sağlamak için satış geliştirme hizmetlerini de geliştirmek durumuııdadular.Örneğin, biı otel işletmesini ele

alacak olursak hizmet satrşlarını maksimize etmek ve satış geliştirme tekniklerini kullarıtnak her personelin erı temel
görevidir.Çtımkü, otelde ttim personel ıız veya çok müşterilerle bir şkilde diyolog kurar.Otelle ilgili çeşilli bilgilerin verilmesi,
işletmeııin gönüllü tanıtımrnın yapılması ve bazı özendirici hediyeleiin verilmesi satış geliştirme çalışmalanna birer örne}iiı:

2.üRüN GELişTiRIvıE
Ürtin geli$irrnenin fmklı yollan vardır,Aslında bu olay müşterileriıı katkısını veya dolıı.luk seviyesini veya her ikisini artrrmak

için otel iiriınttıü tanımlayan bir kawam«lır.Talebiı zayfladığı veya zayıflamaya başladığı dönemlerde tirtin geliştirme maliyeti
,azalrtmay a yardı mcı ol abilir.

Üriln geliştirme tekniğinde belli başlı dört ternel yaklaşım modeli vardır;
l )Otelin açılış tarihini değiştirmek,
2)Odalann kullarıım şeklini değştirmek,
3[Xelin çekiciliğini (cazibesini) artırmak,ve

l }Otelin açılış tarihini değistirme: Hizmetlerin devamlılığı açısından seryis alanlanna göre üç değişik otel ttiı,ü vardır.

a)Büttlııı bir yıl açık olan oteller, örneğin,şhir otelleri
b)Sezonluk oteller, örneğin, resort saytiye otelleri gibi.
c)Talebin eıı yiiksek olduğu dönemlerde açık olan konaklama işletmeleri,,örneğin, öğreııci yurtlan gibi.

2)Odaların kullanım seklini değiştirme: Odalann dizaynları çok az bir masrafla ilave yataklar kullanılarak değiştirilebilir.
Dolayısı1,la fıyatda da bİr değişiklik yapılabilir. Düştik sezonda öğenci gruplan alınması gibi.Odalann yeniden mobilyasınııı
değiştirilmesi veya zuit odalara dönüştti,rümesi sonucunda hem otel iıyatlan artabilir heın de otelin yıldız almasr
gcrçekleşbilir.Ömeğin 3 yıIdızlı otelden 4 yıldzlı otele geçmesi gibi.
3)Otelin cekiciliğini aıtrrma: Otel çekiciliğini artırmak için çok çe§itli yollar vardır. Örneğin, her odadan yapılan direkt
telefon görüşmesi, bar ve restoran çekiciliğini aıtlnna, konferans ve toplantı salonlannı cazip hale getirme gibi,

4)Toolam biriıl kapasitesi.ni artırma veva azaltma: Gelişn ekonomik ve sosyal olaylar turizrni cok yakından ve tuzlı bir şkilde
etkileınektediı. Otel işletmeleri bu ve buna benzer konjekturel değişiklikleri dikkate alaralt mevcut kapasitelerini artırabilir veya

azaltabilirler. Örneğin, ,Jaha faz|a banyolu oda veya odalara ve genel mekanlan geliştirmeye yönelik yatırım yapma gibi.

3. DAĞITIM KANALLARI OLUŞTURMA
Otel dağıtım karıallarını geliştirme rezarvasyonlardaki aracı kuruluşlann sayısına bağlıdır.Otel işletmelerinde aracı kuruluşlar;
l)Ayıı zincirdeki diğer otellerden aktanlanrezarvasyonlarkadarkendibaşıııa oluşturduğu rezarvasyonlarve satışbti,rolan

aracılığıyla gerçekleştirilen rez4rvasyonlar otel işletmelerinin doluluk oraıılannı artınrlar.
2)Asıt işi seyahat ve tur satışı olan kuruluşlar aracılığıyla (örneğin,merkezi compütirtiae olmuş rezarvasyon sistemleri, tur

operatörleri, seyahat acentalan ve seyahat acentalan) otel işletmelerinin doluluk oranlıın artrnrlar.
3),{sıl iş alanlanna ilave olarak seyahat ve konaklamayr ücretsiz olarak sunan kuruluşlar (örneğin,,Amerikan expres, otomobil

kiralama şirketleri veya çeşitli süper,marketler) otel işletmelerinin doluluk oranlanru artırabilirler.
4)Turist btiroları, ye:el ve ulusal turizın birlikleri ve turian entbrmasyon btiırolan otel doluluk oıanlannı artırabilirler.

4.ÇEŞİTLİ FiYATLAMA TEKNİKLERiN İ xuıı^ıxııı
Bu teknikler iiyatlan ve uzun vacleli fiya1 listelerini oluşturmak için kullanılır.Her bir fıyatlama.kategorisi için mevcut cleğişik
teknikler kullanılır.Bu teknikler;

a)Kara Yönelik Tekııikler
1 -lledei'lencn kar oranı
2-Marjinal iiyatlama
3-Birleşik menü iiyatlama sistemi
4-Tatnn iıyatı belirleme

b)Satışa Yonclik Teknikler
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| -P azara yönelik iiyatlama
2-Prestije yönelik fıyatlama
3-Yok pahasına satış
4-Psi koloj ik i-ıyatlama

c )Rakibe l)ayalı Tekııikler
I-Pazar lideriııi takip etnre

ıt)Maliyetc Yönclik'teknikler
l -Maliyet ile,tespit edilnıiş fiyatlaııra
z-Maliyete göre oransal t-ıyatlama

3 -Gerçek ırral iyet,vaklaşıırrt
4-Maliyet eşitliğini bozma

.l. l. Kara Yönelik Teknik|er:
Kara yönelik fiyatlama teknikleri ticari otel sekt«lrtirıde yoğun olarak kullanılmaktadır.Çiiırıkü maliyete yönelik olarak alternatif
tekırikler yatrnında kullaırılan sermayeırin dtDeyiııi dikkate almaz.-Bu sermaye oteller için çok yüksektir.

a)Hedeflenen Kar Orzuu: Hedefleıren kar oranı yöntemi yatınmdan beklenen geriye donuş dlizeyi ile başlar. Oteller için
berıimsenen al,rıntılı yaklaşım modeli l{ubbart lbrmultl olarak bilinir.Bu yaklaşım modelinde toplam yatırİm maliyeti tahmini
olarak' belirle-nir.'toplam yatınm maliyetini tahmini olarak belirleyen kalemler otelin sabit ve değişken giderleridir.'toplam
işletıne gelirleri otelin tahmini yıllık ortalaına doluluk oranı ve otel kapasitesi dikkate alınarak buluııur. Eğer odalar dışındaki
gelir tahmin edilirse odalar dışında bulanan gelir toplam işletme gelirinden çıkartllarak isteııen oda geliri hesaplanabilir.Tahınin
e<lileıı odalarııı, i$frE-maliyeti-tıffiert odalffi €Elifine ilıave edilerek yılhk olarak he«leileıren odalar gelire saptanır. Bu
buluıran rakan tdtmin edilen geceleme sayısına boltlryıerek ortalama «Ja gcliri bulunur.

()+İ

Iltıbbart Fonntilti . X -
R

Fomülde. f, = Odaların ortalama satlş fi_v-atı

0 = Tahnıiırlenen yıllık toplaırr işletıne gideri(işl.maliyetleri)
"Toplam tbaliyet giderleri ile toplam seıTnave giderleri-
nİıı toplaııııdır".

İ = Yatınının öz kaynakla karşılanan kısmı için bekleııen kar
ora1ll

R = 'rahnıinlenen oda satış savısldır.

Bu yöntemin avantajı kar tüerinde önemle durması, gelir, maliyet ve iıyatı dikkate alıp bit araya getirmesi *e hesaplamanın
basil olması-dr.Dezavantaajlan ise, talebin iiyat esnekliğine ve yerel rekabetin etkisini dikliate almamasr, gelecek maliyetlerin ve
doğru olarak belirlc,nmesi zor olan doluluk oraıılannda önceden tahmin gerektirmesi ve tiyatlagıay1 p,azarlama karmasının diğer
elamaırlarından bağımsız olarak cle almasıdır.

b)Maıjinal Fiyatlama: Kara yönelik tekniklerden önemli bir diğeri de marjinal iıyatlamadır.Bu yöntenr çok karmaşıklır ve
işletınenin mali,vet Yapısmın aıılaşılması kadar fivat ve talep arasıııdaki ilişkinin de anlaşılınasını gerektirir. l}u karmaşıklık bu

_v-öntemin satışa vöııclik fivatlama amacı güdcn iırmalar taratından kullarıılabileı"eği arılamrna da gelir.
c{)Birleşik Meırti Fiyatlaına ve'l'aban Fiyatı l}elirleme Sistemi: Her iki iiyat belirleme sistemi odalardan ziyade menü fiyatlanru

belirlemede kullanılan kara y<lnelik fi yatlama teknikleridir.

{.2.Satışa Yönelik Tekıikler:
a'lPazara Yönelik F'iyatlama; Bu teknik yeni bir otel için oda fiyatlannı tespit etmede özellikle kullanılır. Oııcelikle hedef pazar ve

dolayısıyla bu pazar böltlmii,rıiln rekebet ,vapısı belirlena.Bu da işletmerıin, hedefpazann rekebetçi yapısına uygun bir tıırtiııı mo<leli
oluştunnasını ve bu tiriiıı modelini tamamlayıcı bir oda fiyat listesi hazrrlaıımasrnı gerekli kılar.Sorıra seyahat aieııtalan, konferans
dtizenleyicileri ı'e benzerleri zıracılığıyla müşterilere ne oranda satışlar yapılacağını belirlmek için alternatif satış pazarlan analiz
edilir.Sözleşıneye göre farklı kanallma ne oranda indirim yapılacağı belirlenir.Odalann fiyat listesi her kaııalda çalışn aracı
kurumlara gOre belirli 1iyat indiıim oraırlan ayarlanır.Tur operatörleri Va25 lık bir indirinı beklerlerkeır seyahat acentalan o/o l0
luk bir iskonta oraııınl beklev,ebilirler.Örneğin,oteliır hiç bir aracı kullarımadan yaptığı oda satışlarında her bir oda için 40 S lık bir
tipt belirlenirken selahat acentalan içiı,ı 36 S lık, irır operatörleri içiıı 30 S'lık bir tiyat uygulaııabilir.

IIer bir kanal aracılığıyla satış oranlan belirlendikten sonra toplam yıllık geliri hesaplamak mtiırnktiıııdi,iır.

Bu sistemin avantajlan; tiyatın pazartama karması elamanlan özelliklede ünln ve yer kapsamı içinde açık bir şekilde
anlatılması ve talep, maliyet ve rekatıetci dtlştlnceleri bir araya getirmesidir. Bu yaklaşım modelinde etkili olmak için aynı
zannanrlaiıaza afaştrması ve tahmin tekniklerini de kullanmak gereklidir.
ö)P«ğije Yönelik Fiyatlama: Bu lıyatlama tekniği ibrmllle dayalı bir teknik değildir. Kabul edilmiş ekonomi kurallarırun tersine
"tiyat arttıkça talebi de arlarıtıazı ürünler vardır" ilkesine dayanu.
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c)Yok Pahasına Satış: Satışlan vükseltmek için ürün karmasrnın bir bölümiiıııü düşük tutma (veya duştift fiyatliuna) ilkesine
dayanır.Fonnüle dayalı bir tcknik değildir,
d}'sikolojik }'iyatlama: Müşterinin ödenre gücüne göre iıyat belirlenıek için bir dizi yaklaşımlardan istifade ederler. Başlangıç
aŞamasrnda bu YaklaŞımlaruı hiç biri uygıuı dcğildir iakat otel yöneticisinin kışa dönem iıyat ayarlamasında bu kıstaslar dikkate
alınır. Fonnüle dayalı bir tekııik değildir.

-1.3. Rakibe Yönelik Tcknikler:
Otelcilik sel(öriinde pazar liderini takip etme fıyatlama tekniği oldukça yaygın bir tekniktir. Örneğin,bir otelin fiyat tespitinde

rakiP dunımda olan iŞletınenin iiyat listcsi baz oldrak ahııır.Özel-likle zincir işletmelerin otelleri ile bağımsız otellerin
bulunduğu piyasada oluşur. Örneğin, 3 yıldulı bir zinçir otelin tek kişilik bir odası için _]2.5 S lık fiyat verivorsa bağımsız bir
otelÇide kendi liYatını % l0 daha düştık yaıri 29.5 S olarak oluşturur. Otelcilcr için bu yaklaşımırı avantajı ise:hesaplamak
kolaYdır ve kesinlikle fiyat rekabet oılamınıla gelişir.Fakat, işletmenin belirli sermaye yap!§ını işletme maliyc,İlerini veya kar
amaçIannı dikkate ahnadığı için çok riskli ve tchlikelidir.
4.4.Malivetc Davah Teknikler:

I}u liYaüarna t.'l.r*loi daha ziyade catcring işletıııelerin<ie k-ullaııılır.
a)MaliYct İle TesPiı Edilmiş F'iyaılanıa: I]tı sistcınin kullanım alaru geniştir.Maliyete ya belli bir iiyat artırma yıizdesi ya da belirli
bir miktar iiy,at ilave edilcrek satış tivatlan oluşturulur.
b)MaliYete Göre Oransal }iyatlama: Maliyet standart rakamla (2 vcya l0 ilc) çarpılarak satış liyatı belirlcıuneye çalışılır.
c)GerÇek MaliYet YaklaŞımı: t}u y'alılaşım modelinde tlubhart formüliirıilrı bir değişik şekli kullaııılır.örncğin,satış hettefleri ile
tahınini karlar oluŞturulur ve yiye,cek dışındaki ttim maliyetler daha az kar hedel'li satışlardan çıkanlır.Bu tiyatlama tekniği oda
liyatlan,ıalannda yaygın bir şekilde kullanılmaz.
d)MaliYet tJŞilliğini Boana: I]u teknik ağırlaına eııdüstrisinde kzıra dayalı olınayan sektörlerle ilgilidir. Bu sektorde, geliri <igrenci
Yurtlarında kalıuı kolej öğencilerine yapılan bireysel satış gclirleri veya hastanelc,rde olduğu gibi dış kaynaklardan fon *ağıarn,
ile oluşturulur.Maliyet eşitliğini bozına tekniği şu ibrmülle buluıııır;

Toplaın Maliyet = Sabit nıaliyetler + Değişkeıı maliyctler

Gider kaleınlerinin hcrbir biriıııi için değişken ınaliyetlerin ayııı olduğunu ve böylecc değişken maliyel ile satış hacmi
arasında doğrusal bir iliŞki olduğunu kabul edebiliriz.tIygulamada ise bu ilişki ölçek ekonomisinıte (örneğin, satış hacmi arttıkça
değiŞkoı birim ınaliYetleri düşr) vcya eski tecrübelere «layalı olarak geliştirilmiş uvgulamalar«lan dolayı doğrusal
olmayabilir.sonuç olarak satış geliri satış hacıni ve iıyattan oluşmuştıır tiiyebiliriz.

.

ToPlam malilet = lbplam gelir denklemi oluştuğunda Baybaş !-iyat-lama Noktası bulunmuş olur.

5.oDA sATIş FiYATLARINı-DEĞİŞTİRüvrE
FiYat değiŞtirmc genellikle aiişe edih»iş iiyat tizerinde baa tiirde. indirimler yapma şeklinde olur.Fiyat indirimleri, işgücü

Pertbrmansıırı artırmak veya talep<le oluşacak <ltlştişlln etlıisini eııaza in<lirmek için yapılınalıdır.tsu sektör<le gtırıcel olaıı
uYguliuna belli baŞlı zincir oteller potansiyel sahş hacmi gelirlerinin % 20-25 nin inürimli bir fiyatla oluşacağını umarlar ve buna
göre Plaıılıuna Yaparlar.IJu da mevcut müşterilerin buytık bir oralııntn bazı ttirde indirimler alclğı anlaınına gelir.t}irçok
iŞletmecinin satıŞ hacmini aıttırmak için inılirim yaptıklannı gösteren güçlü delitler vardır.Aslında bu indirimler tarıııığı *u1taıı
bir etki de YaPabilir.Orneğin,tivatlarda % l0 luk bir indirimin otel doluluğuııda eıraz 7o l0 luk bir artış yaratacağı şekliııde
YanlıŞ kanıdan kaynaklanmaktadır. Ru varsııylm, ancak talebin değişken olmaması durumunda geçerlidir.

YaPılan tiYat indirimlerinde örneğin,tiyatlarcla yapılacak % l0 luk bir in<liriın satış hacminde o/o 70 dan iazla bir artış
getirmelidir.Bütiiıı bıınlara rağmen fivat indiriınleri odann değşken maliyetlerini dikkate almaüğ için daha karlı olmayabilir.I}u
Yıızden de eğer değiŞkeır maliyet birimi oda fiyatının 7o 25'i olursa, o/o 10'luk lıyat indirimi dolulukda % l5,1ik bir artışı gerektirir.

önxnK-l-
Otla Sayısı

l0t)
c)rtalama Doluluk oraııı
()rtalanra Oda Fiyatı (Aiişe F iyat)
Rinnı Değişken Maliyet ()raııı
t}irim Katkı Payı
Gtiillilk Toplam Katkı Payı
Fiyatın % |0 indirilmesi dı"ırunıurda;
Ortalaına Fiyat
I}irim Katkı Payı

%70
L40
L l0

[, 30

L 2100

L36
L26
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GUnllik Toplam Katkı Pavını
Sağlayacak Doluluk ()raırı L2l(}0

= 8().8

2(ı

Doluldıta Gerekli Artış Oraııı 8().tt ,7t)

=0.15
70

örneğin,ortalama oda iıyatı 40 S ve ortalama dolulü oraıı Vo 70 olan l00 odalı bir otel ele alalım. DeğiŞken maliYet ortalama

oda fiyatının o/o 25,i ise sabit maliyete olan katkısı 30 S ür.40 S olaıı o<la fıya/tı o/a l0'lıü indirimle 36 Sh düŞiirUlti'rse,sabit

maliyete katkısı 26 .S,a duşiıı-ulmüş olur.Fiyat indiriıninden önceki toplam katkı dtlzo-yi l00 odalık bu otelde ( fiYat * miktar) )'ani

herbir güıı için (%o 70 * 30 $) = zıoo S olacakıır.Eğer tiyat % l0lluk bir liyat indirimi sonucunda 26 S olursa doluluk oranınız %o

7(),den % 80.8,e çıkar.tfu da günliik gelirin ı,ani 2l00 S\n 26 S'a bölünmesi ile bulunur. (2l0() /26=80.8)Yani ;

80.8 - 70

Gelirin 04 aıtışı = ----- ---- * l (X) = Vo 15

7a

Fiyat i«lirim poliükası oluşturulmasının uzun vadeli etkisi sözkonusudur.İlt olarat, rekabetÇi tePkinın oluŞnası

gereklidir. nu yuzoen de elde e<lilen kısa vadeli rekabetçi avantaj etkisz kılınmaya çalışılacaktır.Ürii'rıe olan mevcut talep esnek

olabilirkeıı, konaklamaya olan toplu talebin txıyle olması mtimkiın değildir.Ttiıın otelciler txı_vlesi bir indirime giüiğinde otellerde

koııaklayan insanlann sayısında önemli bir artışın olması muhtemel değildir.Ikinci olarak iş yaratmak iÇin tiYat indirimleri

yuprıryok iıyatlann eski dii,z_eyuıe tekrar çekilmesi bilinçli mtişüeriler ngzdinde oldııkça mrdırr- Çtitıkti, fiyat artışlanna kaŞı

müştcrilerin tepkisi ytlkselecektir.

Herhangi bir indirim politikasındaki temel l-aktör aşğdakiterden biri veya daha fazlası elde edilebiliYorsa YaPılmalıdıı:

ı_yenİ tır iş alanı oluşturuluyorsa örneğin, değişik ttirde otel odası almayacak müteriler olursa mevcut o<la fiYatlan tltzcrinde

indirime gidilebilir.
2_iş akİşuun yoğun olmadığı dtınemlerde işin mevcut hacmini koruyabilmek veya artrrabilmck iÇin fiY'at indirimlerine gidilebilir.

Ömeğın,Hazirarı ayındali doluluğu Nisan ayında da yakalamak için.

3-indirimleı belirli pazar noİti*ı.., dik*ate ulora.ul, yuplrr.lu pazar tiiltiınlerinde çahŞan aracı kııruluŞlatın fıYata olan

duyarlılığı pazar$diğerböliirnlerine göre farklıdır.Örneğin, seyahat açentaları ve tııroperatörleri gibi.

, Beklenen Gelire liaşılmasındaPerformans Ölçütiiniin}Iesaplanması:
yıl boyunca tarklı dtıneınlerde farklı pazarlara yönelik olarak thrklı ftyatlann uygulandığı gerÇeğinderı harekltl9,_ tell3uı

gelirin elde edilmesi için goekli peformaıısın ölçti,lmesinde uygrın bir kriterin bulwıması gereği ortaya Çıl«naktadır-Konaklama

sektörinde goıellikle uu t*çtıt doluluk oıanrdu.Bu konuda dahn §ağl*tı bir gösterge elde edilmesi amacıYla aktiılerin _lakslnıu1
getiri sağlaması .nollasındaıı hareketle bir sistem onermektedir. ARGE (Asset Reverıue Genareting Efficı+ıc1 Index) olarak

a<llandnılan bu sistemde hareket nolrlası, bir konaklama tesisinde belirleııen teınel fiyat iizerinderı o/a lO0 doluluk oranı

*glu**uyu"ug ve indirimlerin mutlaka uvgulaıacağıdır

, 

6. oTE L İşı,Brıvrrı-sRİNDE ÇEŞ İTLİ PRoMAsYoN LAR KULLANMA
otel doluluk oranlannr yti.kseltebilmek için son satış geliştirme tekniği de otellerde değişik kiŞi ve. kuruluŞlara Yönelik

değişik promasyonlaı Lullanmaktır. otel promasyonlannı farkh kategorilerde incelenıek miıınktiırıdii'r. Örneğin; reklam, satıŞ

indirimleri, ticaret vc tanıtrm-halkla ilişkiler gibi-

Ote1 promasyonlannda ilk önemli nokla, bu siireçin buttin pazarlama strateİilerinin bir parÇası olmasıdır. GeliŞtiriloı

promasyon kampanyalarıyla irüniirı doğasına, kullanılan dağıtım kanallanna ve otelin İıyatlama Politikası ile uYum iÇinde

olnıalıdır.
ikinci önemli nokta ise.promasyon Çaliyetinin amacını belirlem6ktir., Bu amaçla, pfomasyon politikası

hedefleyebileceğimiz ve keırdileri için promasyon yapmanın bir dizi sebebi olan 3 kategoride insan gryılan belirlenmiŞtiı;

- Etki alanının genişlemesi(daha çok kişi tarafindan tanınma ).

(ielde hrç kalmayan müşterilerin teşvik edilmesi

- Daha önce otelde kalaıı müşterilerin kullanrm sıklıklannı artırma.

- Geceleme saylannı artırma

Pazarlama karmasrnrn diğer açılanru- kuwetlendirme
İkinci4rupta, aracılar ve aracı kunıluşlar vardır;
- yeııi bir ii,rtirı almaya ikna etmek

- Mevçut bir tiırüne katkr yapmaya ikıa etmek
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- Ürtinlln lıyat artışındaıı aracıları muaf tutmaktır. '-

Üçiiırıcü grupta,raliipler vmdır;
- Rakiplere karşı saldırgan veya savııırmacı bir pazarlama stratejisi kullanmak.

Üçtlrıcü önemli nokta-promasyonun ortaya çıkanldığı siircçtiı.l}u sü,reç içerisinde reklaın, promasyona konu olan objeler
ve hedef kitle önemlidir.Öncelik verilmesi gereken konu hedef kitledir. Reklam ve promasyon objeleri ikinci sırada yer alır.

7.soNUÇ ve ÖıınnİıpR
Satış geliştirme çalışmalan otel içindeki ın§terilere yönelik y-apılacağı gibi otel dışında yeralan potansilel kitlelere yönelik de

yapılır.Bıı çahşmalan konaklarna işletıneleri bazeıı ken<lileri yiiırütiir bazen de dışan<lan seyahat acentalan veya tur
operatörlerindeır yardımalarak gerçekleştirirler. Günümıiade fii,ketici paz.ar|arı nitelik ve nicelik açısından büyük bir değişim
yaşamaktadır.Bugtiır artık bizim ııe düşüııclüğiim[iz değil, tiiketicilerin ne dtişiindüğü önemlidir.I]u nedenle, satış geliştirme ile
ilgili yapılacak çalışmalarda mutlaka tiikcticinin tipi, istek ve arzularr dikkate alınmalıdır.

Konalilama işletmelerinde satış geliştirmenin tenrel amacı satışların düş[lft olduğu ay, gün ve saatlerde satışIan maksimize
etmektir.I]unun için konaklama işletmelerinde çeşitli satış geliştirme teknikleri kullarulmaktadır.Örneğin, tiırün geliştirme, dağıtım
kanallan oluşturma, çeşİtli üiyatlaına tckııikleri kullanııra, [iı-tirı iiyatlannı değiştirme ve çeşitli promasyorrlar uygulama bu
tekniklerderı bazılarıdır.Bu ttiır çalışnıalann kısa bir zamaıı dilimi içerisinde kullanılması gerekmekiedir. Eğer bu ı,e burıa benzer
satış geliştirme tekııikleri uzun bir zaman dilimi içerisinde krıllanılırsa brırıun adı satış geliştirme olmaz.Aynı şkilde, satış
geliştirme tekniği aşın ölçüde kullanılırsa bu seferde ürünün ve hizmetin döğeri düşer ve tüketici tiı,üniirı satış lıyatı konusunda

ştipheye düşer.

Sonuç olarak satış geliştirme tekniğiniıı birisini vcya biıkaÇını kullanan konaklama işletmelerinin hedef kitleyi iyi belirleınesi
gerekmektedir.Aynca, satış geliştinneye konu olan objeyi, siiresini ve zamanlamasını da il seçınek zorundadır.Rir diğer konu ise;

satış geliştirmeye yönelik yapılan harcamalann toplaın btitçesinin, bu çalışma sonucrurda elde edilecek toplam gelirlerden düşilk
olmasıdır.Çi.iırkü, ancak o zaman vapıları satış geliştirme çalışmalan başarıya ulaşmış olacaktır.
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Turizm işletmeciliği ve Otelcilik.Yüksekokulu
Oğretim üyesi

ciniş
Son yirmi yıldır "siirdii,riilebilir kalkınma" kawamr dfurya gündemine girerek, çewesel kaynakların korunmasr ve kısıtlı

kullaıııını olgusu tartışılmaktadır. Dliııı,va Gelişme ve Çevre Koınisyonu'nun "ORTAK GIjLECEĞİMZ" korırılu raporu ile
,'sürdti,rülebilir kalkınma kawamı iyice pekiştirmiş ve tiirn endüstriler için ortak bir bakış açısı haline getirmiştir.

tsu stirecin bir parçasr olarak "stlrdtiı:ülebilir turistik gelişmei' kavramı, plıinlı gelişimi ve kaynaklan özenli kullaıran .

politikaları beraberinde getirmektedir. Turizm_Çewe ilişkileri temel alınaralı hazırlaırarı bu bildiride alternatif turizm kawamı ve

bu olguırrm siirdtıLrülebilir turistik gelişnıe stratejileri içerisindeki yeri ve öıremi tartışrlınalı,ladır.

sünnünüınBiliR TuRisTiK GELİşME vE çEvRE
Turizm 1994 _vılında tahmiııi olarak sağladığı 400 milyar dolzırlık toplam geliri ve l30 milyon çalışanı ile dtlnyanın en

btı},ük ve en önemli endüstrilerinden biri olmaya adaydır ve her endüstri gibi trırizmde sti,rdürülebilir kalkınına kapsamında ele

alınmahclır_ Üstelik. bu endüstri cloğrudan «loğal karııaklar ve toplumtııı mirasrnı kullanmaya bağlı olduğwıdan bu durum bir

zonurluluk olarak ortaya çıkmaktadır. (MURI'HY, l994).

İyi gelişmiş turistik alanlar izerinde yapılan araştırmalar, buytiırne amaçlı turİzm plarılaınalannın bİr yönetİm aracı olarak

kullanılması içiıı turiz.mden kaünaklanan etkilerin incelenınesi gerektiğini bildirmektedirler. (WLLIAMS & GILI,, 1994 ). Bu

nedenlerle turizmin çewesel etkilerinin araşhnlması ihtiyacı hızla artmıştır. l98O'lerde çewe ile ilgili araŞtırmalar ve raPorlar

artarda yayınlanırkcn Dtınya Turizın Orgtitü de taşıına kapasitesi, drırguııluk ve yönetİm konusrnda raporlar yayınlamıştg, ancak

bu dönemlerde tiirn dikkatler turizmin hızla büyünesi ve pazarlanmasıııdaki başarılı uygulaınalann tartıŞılmasına Yöneldiğinden

çevre ile t,azla ilgilenilmemiştir. (HUDMAN,I992). Dtinya 'furizın C}rgütü'ntirı leorik teınelini attığı bu alanda ÇeŞitli kavramlar

geliştirilmettc ve komisyonlar oluştıırulmaktadır. Toplumsal örgütler kabul edilebilir ve sorumlu turistik geliŞnıelıı iÇin rehberlik

yapmaktadırlar. (woOD & HoUSE,lg9l). Artık turistik yörelerde çewesel, sosval ve kiilttirel etki analizleri geliŞtirilmekle,

ttiğer bir deyimle turizrn ve çewe arasındaki ilişkiler planlama ve yönetim araçlan_vla ivileştirilmektedir. (ARCFIF]R & COOPER,

l994)._K6rullr"ro 16netiıni ekolojik sistemin dinamiğinin kawanmasına dayalıdır. Altyapı geliŞiıni ve turistik kullanımdan

«lolayı oluşan olumsuz etkileri sınırlaııdırmak için, turistik gelişime yönelik çewe planlamasr yapılması gerekliliği tüm dünYada

kabul edilınektertir. (EAGI.ES, 1 994).

Ttiırki_ve'deki turiz_nr gelişmesiniıı temelinde turizm arz|m|ıln Avnıpalı turistin talebi ile kesiŞtirilmesi ve kitle trrrizmine

uyuınlu kıyı txilgeleri <li|zenleme politikası yattığı aç*tır. Yabancı semıaye ve çok uluslu dev Şirketlerin bir ParÇası olan fur

operatörleriniır ilgisini tilkenıize çekmek için özellikle Akdeniz kıyılanmızda gerçekleştiriloı "GeliŞim Projeleri" bu arılaırrda

.rmacma ulaşnııştır.
Türkiye'de l9$0 soıırası yaşanan tüın bu gelişmeler buytik bir tesadüfle İspanya, Portekiz ve Yunanistan'da 1960-1970

yıllan arasında yaşanan gelişmelere benzemiş ve "kapalı yönetiın egenıenliğinde kalan sivil toplum ve örgütleriııi Çelredeıı Çok

ilalıa yaşamsal konulan duştırımek zorunda kaldığı ortamlarıla oluşmuştur. (YARCAN. l995). [Jstelik GtiıreY AntalYa Projesi'nde

ol«luğu gibi planlanan yatak sayılannın iieerine çıkılaıı pğelerde çewe koruma için alınan tek önlem olan alt YaPı dilacnlemeleri

çoğukez yetersiz kalmıştır. Bildiğimiz gibi gelişnıe ile koruma, yani sti,rdtirülebilir gelişırıe ihmal edilmiş, plzmlı geliŞtirmelerde

bile çewe ile ilgili unsurlar ya hiç yer almamış ya da somut verİlere ve eııvanterlere dayaırmamlŞtır,

oysa siıırdiirülebilir gelişme turizm endüstrisi için "bir paranın iki ylizü" gibidir ve çevre-ekonoınik geliŞme bağlamından

al,rılmaz bir btittlndür. (SLATER, l992).
Yine biliyoruz ki turistler taraflndan varatılan ekoloiik ve sosyal zarann yaprsı ve buvuklüğu ziyare-tÇilerin saylsl ve

yoğuııluğu ile doğu<lan ilgili<lir. Alııı zaınanda" alııı alanı kullananlann sayılan, ınekansal yoğtınlaşmalanıı dıırurrru, Çewerıin

doğal yapısınrn korunmasİ gibi sorularıı yaıııtlanması, turistik yörelerde gelişme öncesi ve sonra§l Pluılama ve -vönetim

,,yguıu*uıu.rnın sonuçlanııa bağlıclr. Literatiir bu koıruda iyi ve kötü birçok uygulamaııur tartıŞınalan ile doludıır. Aslında turizm

alanında gelişerı bölgelerdeki yerel halkın arzu, hedef ve aınaçlannın gelişme pluılan için temel veri olması gerekmektedir,

politikacı ve planlayıcılaı yörelere yönelik gelişme kararlannr alırkeır ulusal çıkarlanır, yerel ilgi ve Çıkarlardaır daha laz],a göz

öırüne almaktadırlar. Bunun doğal bir sonucu olarali 80' li ve 90' h yllarıta turizrn lrızla büyiirnüş, kitle tıırimi ön Plana ÇıkmıŞ ve

artan turistik talep, turistik alanlarda beklenmeyen etkiler ve tahribatlar YaratmlŞtır.

I}u gelişmeler karşısında teoris_ı,enler ve planlamacılar bir taraiian "turizmde sürdti'r'iilebilir geliŞme" kawamını orta-va

atarkeıı, diğer taratlan turianin yerıi bİçimlerini tartışmaya açmış, özellikle de yerel halklanıı l,e rnedYarun olunılu desteğiııi

arkalarına alınışlardır. (PİGRAM, l 990).

Turizmin toplumdaki roltini,in yeniden yerleştirilmesi, sti,rdtiriılebilirlik kawamırrın ınerkezinde yer almaktadır. Turian

planlamasrnda toplı.ımun katılımıru sağlayan modeller oluşturulırrası ve sonuçlannrn uzun dönemde tartıŞılması gerekliliği aÇıktır,

I]urada ihtiyaç <luyulan, diğer endtistrilerde kullanılaıı stirdtirülebilir kavram ve teknikleriırin turizme uYgularu'ırasıdır, Örneğin

zi_varetçi_çewe ilişkileri, zilarctçi plarılaması ve yönetimi, rckreasyon çalışnralanna yönelik literatii'rden adaPte edilebilir, Bilindiği

gibi rekreasyonel etkinliklerin yöneticileri "kapasite" kawaınrnı turian'-plzuılayıcılanndan Çok daha fazla ve etkiır

kullanmaktadırlar. (C(X)PER, l 99l ).
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Yercl toplumların arzu cttiği şartlara uvgun _vönctinr u_v-gulamalannı kapsayan "sürdii,rülebilir turİstİk geliŞme" sistcninc'

ilişkin bir yaltlaşım şu koşulları içennelidir. ((iE17-,l983 ).

l. I}ir kilgc vcya alanda turizmin geliştirici hedef ve amaçlarının uygulanması içİn kıparlavıcı, kapsamlı ve esnek bir ağ

gibi'örülmtiş gelişinı planı oluşturuJınalıdır.
2. 'I uristik gclişme amaçlannı gösteren pertbrmans göstergcleri .ı'aratılnralıdır.
3. Doğru<lan turizıni kapsayan amaç ve hedetlere ulaşılabilmesi içiıı yöııetiın strate.jileri oluşturulmalıdır.
4. 'l'uristik gelişmenin izlcnmesi için baz.ı göstergcler belirlenmeli ve kullanılmalıılır.
5. Uygulanaıı tekniklerin ctkinliği izleırerek oluşan duruınlara göre yeni tcknikler gcliştirilmclidir.
iilke bazında Kaııada tla hazırlanan yeşil plan sii,rdiiırülebilir turistik gelişme.ve vcrilebilecek en iyi Omektir. I)lan

sayesinde_ ekoıromik gelişme ve çcvresel koruma ikilcmi çözümlcnmiş ve _iki yıllık bir döııemde arazi kullanımından doğan

tahribat o/o50 oranında engellenmiştir. Ayrıca plan kapsamıırdaki çcwe programı l)asit-rk kıyısında yer alan ttiçn otellertle ıııerİi
tasamıtu ve çcwc dostu ınalzcrnc kullanımını sağlamıştır. ( MURPI lY,l 994 ).

Kanada Turizm Endüstrisi t}irliği §ürdürülcbilir turiz-rn kapsamında turistler ve endüstri için bir dizi kural belirlemiştir.
(I).AM()RIj, l995):

Tı.,RİSTLER İÇİx ıuı,lx KURALI,ARI :

Yük*-k kalitcli bir turizm dcneyiminin bağlı olduğu unsurlar şwılardır:
Doğal kar.ııaklanır, çevrcnin ve ktiltürel mirasıır korrırıması. Kana<la turiz-m eırdüstrisinir bu amaca ulaşınak için geliştİrip

uygulamaya koyduğu bazı ahlak kurallan ve çalışmalan vardır. Eğer aşağıdalıi prerısiplere uymaya özcn gösterİrseniz, size ve.
gelecckteki diğer konuklanınua ytıksek kalitcli hir turizm dencyiıni yaşıitmaınzda bizlerc yar«lım etmiş olursuıuz.

,l. I)oğal ve kült{ifel mirasımızın tadrnı çıkann ve bıınlan koruyup hinıaye elrnenrizde biz.e yardımcı olun.

2. Unbrji ve su kalmaklanırıır ve verimli bir şekilde kullanılmasıırı sağlayarak doğal kaynaklan korun'ıa ınüçadelcıııize
vardım cdin.

3. l)ost canlısı insanlanınızı ve konulısever toplumumruu tanlylıı. (ieleneklcrimizc, adctlerimize ve yörcsel dilzeniırrize

savgı göstererek bu öz.elliklerimizi müaltua, etmemizi sağlayın.
4. Vahşi hayat ya da bitki popülasyonlannın tehdit eden veya doğal çevreye zarar vernıe potansiyeliııe sahip

l'tıaliyctlcrden kaçınıır.
5. Sos_val, kulturel ve çevrcsel dcğerlere dtıyarlılık gösteren ııral ve hizınetlcri tercih eclin.

Zevkli ve yararlı bir tatil geçirmenizi diliı,or, sizi tekrar aramızda görmek için sabırsızlanıyonu.

ENDüSTRİ İçİu srnuuART PRENsipıtrR:
l. (iöriiş, grlrcv, gılitika, plan ve karar alına sürcciııin oluşunlan sırasıııda, ckoııoınik hedeileriniz ile doğal kaynaklann

\orunmasr, çew.esel, toplumsal. kültilrel ve estetik değerlere sahip çıkılması gitıi amaçlannrzrn uwm içinde olmasını sağlayın.
2. Turistlerin tilkernizde yaşayacaklan deneyimin yliksek kalite<lc plnıasını sağla_vın. flöylece ulusuınuzun doğal ve

kültii,rel mirasını daha coşktılu bir şekilde takdir edeceklcrdir. 'luristlere aranrzda mümkiiıı olduğu kadar anlamh bir ev sahibi-
ıfrisatir ilişkisi kurmaya bakın, değişik nülus kesimlerinin ( genç, orta yaşlı, saliat...) tatille ilgili özel ihtiyaçlant,ıa ayn ayn cevap
verTncyc çalışın.

3. Sunduğunız turizm ürün ve hiz-rnetlcri, toplrun değcrlerine ve bu değerleri çevreleyen ortama uygun olsuıı. Ülkeııiıı
çewe karakterini, insanlann ait olma duygusunu, toplumun ulusal kimliğini ve turizmden elde ettiği y,ararları geliştirip güçlcndirin.

4. Turizm iiriinleri,,olanalılan ve altyapısı ile ilgili tasanın, geliştinne ve pazarlaına çalrşmalan yaparken ekononıik
hedefleriniz ile ekolojik sistemler, ktiltürel ve esteük kaynaklann korurıması ve geliştirilmesi konulan arasında bir denge kunın.
]'urizm gelişimi ve pazarlaına çalışmalanırı cntegre bir planlama içinde ytiı-iitiln.

5. Doğal, tarihi, kUltUrel ve estetik kaynaklanmızı.koruyup genişleterek, şu anda yaşayan ve gelecekte yaşayacak
ııesillere değerli bir miras bırakın. Park, vahşi alan ve korunmuş btilgeler oluşturulmasını destek_leyin.

6. Enerji ve su gibi ıloğal kaynaklann verimli bir şekilde kullanılmasını desteklcyin vebiızat uvgulayın.
7. Çewe açısından önc,mli atık ve mad<lelerin azaltma, yenidcn kullanını ve geri kazanım yollan ile diiz.eırc sokulmasını

dcstcklcyin vc bizzat uygulavın.
8. f)azarlama inisiyatiilerini kullaııarak, çe!,re ve külttiır bilincini giıçleııdirin.
9. Ahlaki değerlerin atalanmız«lan kaları mirasın ve yöre toplumuıun korunnıasına özt ıı gbsteren turizm araştınna ve

eğitiın programlannı ve tıırizmiır ekonomik, toplumsal, ktllttlrel ve çevresel stirdtıriilcbilirliğini sağlamak içııı gereken ttrncl
bilgilerin verilmesini destekleyin.

l0. 'furizmin ekonomik, toplumsal, ktllttlrel ve çewesel önemi ile ilgili toplıımsal bilinci daha da güçlcndiriıı.
1.1. Çevreyi korumak ve geliştirmek, kayİıakları konunak, dengeli bir gelişim sağlanrak ve yerli halkın yaşanr kalitesini

ytikseltmek koııulannda eııdüstri ve ilgili sektörler ile işbirliği içiııde çahşııı.
12. "Tek bir dtiınya" kawanıını kucaklayarak, toplumsal, çewesel ve ekonomik bakımdaıı sorumluluklar yüklo,rırııiş bir

turizm endüstrisi yaratıııak içiıı ulusal ve uluslararası organlarla elele verin. ( Kaynak Kaııada -t'urizm Endustrisi l}irliği, çewe ve
EkQnomi ile İlgili Ulusal Yuvarlak Masa, llluslararası Turizrn Yoluvla l]anş l.]nstitüsü ).
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ALTERNATİF TuRizıvriN sünnünüı,ıniıinıir ışAMAsINDArl yrni vr öıvıııi
Uluslararası turizrn terminolojisinde son dönemlerde pek çok kawam ortava atılınakta ve İudti,rulebilir gelişme ile

özdeşleşmektedir. Altenıatif turizırı, eko-turizın, 1ıımuşk turizm, },eşil turizırı, özel ilgi furizrni kawamları bunlarııı en önde
gelenleridir. (ORAL ve BAYRAKTAROĞLU, 1995 ).

Ekçturizrnin doğa içinde, doğaya yönelik amaçlarla yapılan seyahaüeri kapsadığı ve ekolojik turistlerin an çok ilgisiıri
çekeıı konulann vahşi yaşam, su, doğal parklar ve kırlık yerler olduğu bilinmekıe<tir. (EAGLES, l994)

Aını arılamda doğa yaşmına ,vönelik seyahatlere yeşil turizm de deıımektedir. Her iki kawam da bu konumu ile se, yüatin
özel ilgi biçimi olarak gelişmiştir ve özel ilgi tıırizrni kapsamında da y,er alabilmektedir.

Aslında bu terimleriı temelinde turizm faalivetlerinin doğa ile ulııın içinde çlişmesine olanak veren, çewe korulucu ortak
bir nokta bulunmaktadır. Bu yönüyle hepsi kitle fi:rizmine bir karşıl* olarak kullaııılmaktadır. Bir alternetiftir. Kitle ıurizıninin
neden olduğu çevresel ve sosyal sorunlara karşılık yeııi formlann aranması ile ortaya çıkmıştır ve südtlriılebilif turistik gelişmeırin
sağlanmasında önenili biI çözti,rn voludrır

Kitle turizıırine karşı öne siirüleıı alternetif turizm biçimlerinin geliştirilmesini kimi teorisyenler şiddetle redecler. tsu
itirazların temelinde.vatan rmsıırlan şu şekilde sırala_ıabiliriz. (BUTLER, l990).

l. Turist tipini değiştirmek, turist saylslru sınrrlamak kadar zor bir eylemdir. Bir bölge geişince ortaya gelen turist tipleri
alternati f arayan tipler olma_vacaltr.

2. Alternatif turiande pazar paylan sıgırlıdır ve gidilen alanlan tekrar seyahat etme olasılığı azdır.
3. Kitle tııristleri belli verlerde kalular ve paralannı sınırlı yerlerde harcarlar. Oysa alternatif turistler paralannı 1,a çok

çeşitli verlerde harcarlar ya da çok az harcama yaparlar.

Herş_ve rağnen alternatif twizrn-kitle turizmi ikileıninde si[dilrillebilir turisük gelişme vönlü pek çok olumlu husus
bulunmaktadır. İlk olarak altematif turizrn biçiınleri çeweye zarar veımeveıı bir turizm u_vgulamasıdır, c€ııiş haciınli turistik
gelişmelerin çok sayıdaki olumsuz etkilerinderı ıızak dıırur ve gelişmemiş alarüarda oluşıır. (TRAüS, 1982 ). ikinci olarak
alternatif turizm küçtllı kt§ilk gelişmeler<len oluşur ve yerel koyler ,va da merkezlerde dilzc,nleniı. Yarattığı sosyal ve killtiiırel
etkiler kitle tıırizıninden çok daha kabul edilebilir seviyelerdedir (BİLSEN, 1987 ). Üçtiııcu ve son olarak turizrndeıı sağlarıan
gelirler ve \,aratılan favdalar geııellikle },erel halka doğru akar. Qsa geleneksel turian talebi bürlk çaplı organizasyonlara ve

gelişmiş kaynaklara doğrudur. Bu ne<ienle y,erel halkın gelişme «lışında kalan kilgelerine ekonomik fayda akışı yoktur. (DEKADT,
1992 ). Kitle tıırianinfu ve alternatif turizm biçimleriniıı tbyda ve zararlannı turistler, kavnaklar, ekonomik yapı ve ,vörerıiıı yapısı
açısuıdan dört $upta incelenmesi mitmkii,rıd{tr.

TARLO l. Turimı Tipleri1'le Bağanlılı Temel Dğişme LTnsurlan

;{lternatif Turizm

Çok dağ,pık

Süre

problem var

Geienelcsel Turiznı

kısa sürede lJzun sürde kısa sürede uaın sürede

Turistier

Salı

f)avranrs Taııa

Artış

Yerlesik

Fazla

Yerlesik

Yavaş artış

.,\raştlrmacı

lU

Araştırmacı

Yerleşim surırlılturizrı

t.c§İsler-İ

Turimr

t.-ciol.-ri

Toplumlar

Kısa kısa / belirli tIzun l Belirsiz

I}iraz / yoğun

c}ıü / belirli

tişki Biraz ekoııomik Çolq sığ Yoğun

BenzerHk AZ, Az Çok az Çok az

kaınaklar

Bozulabllırllu ()lası baskılar yok olma l az Az basla Baskı

özgiintilk olası baslcılar Yok o|ma l az Az baskı Baskı

Kapasite probleın var Mıüteıııeleıı

aşılacaktır

Çok az

problem

Bkonomi

Karrnaşıklaşma Biraz Gelişme Yok Çok az

ifuyıplır Riraz Rıraz Çok olabilir Çok olabilir

N,lahalli kontıol Bıraz ı\z Çok Biraz ıılabilir

Planlama Bir:az Az Az Az
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İ?,Xfrf tunzm srrııduğu çewe,ci yaklaşımlarla turizm pazanntta beklenenin çok iizerinde Yer almaktadır. 
jl'ti'keticilerin

n"*"r"-"İ- a"rrJlıklaiıııın uİ*uu iıe tıırliı<tetizellikle Avnıpa ve Amerika'<la tur o1rratörlerinin bu.amaÇlı turlar oluŞturmaYa

başlamışlarılır. Ru gelişmenin en önemli netleni sunulan hizmetlerin ve tirünlerin çeşitliliği ile YaPılaıı reklamların fazlalığıdır,

(PEARCE. |gg2 ).

Sürdürülebilir ttıristik gelişme sağlanmasına yönelik hazırlanan alternatif turizm stı-atejilerinin aŞağıdaki olumlu ilkeleri

taşrması beklenmektcdir. ( Pİ(}RAM; l992 ).

l. Gelişme yerel aıılamda yöreye özgiı özel bir tluyarlılık içinde oluşmalı, mimari yapılaŞma gcliŞme stilini yansıtmalı ve

yörcnin kcn<line ait mirasııra ve çcwesine tluyarlı olmalıdır,

2. Alternatif tıırizm«le hareket noktasİ, kaynak kalitesinİ sağlamak, korumak ve saklamak olmalıdır,

J. 6"ıİşr-v" ytırdıın edeıı ek turistik laaliyetlerin kökleri yerel bazda olmalı, gelişirken çewenin değerirıi'arttırmalı<lır,

4. Büytime karannrn alınmasında sadece ıJoğal çewenin taşıma kapasitesi ,ve sosyal Çewenin sınırlan değil, toPlum

yaşantısının olumsuz etkilerırnesi de göz öntine alınmalıdır.

Alternatif turizın ozellikle ülkemiz içinyeııi bir kawamdır ve kıyılıırımızda oluŞan kitle tıırizrninin Yerini uımus' 
'

beklenmemelirlir. Aırcak turistik tu-üırün çcşitlenmesincle ve mevcut <loğal kaynaklanınızııl değerlendirilemediği bölgelerde öneınli

bir gelişim strateiisi olarak karşımıza çıknaktaür,
Turizm Rakanlığı,nın önderliğinde turiz;n_ sezoııunu yaymak ve gelişim mekarılarrrrr değiŞtirmek_ amacı ile baŞ'lalılan

-.alternatif turizm,, projesinin özellikle_ Doğu Karaıleniz Bölgesiııe yönelik uygulamalanndan alınacak sonu'Çları merakla bekli-lor,

turizmimiz için'\/cni bir nçl'es" olacali bu çalışmaları gönülclen destekliyoruz.
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OTURUM IIı / A : TURizM vE ÇEvRİı

OTURUM BAŞKANI : PROF.DR. NUZİIET KAHRAMAN - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

TURİZM VE EKOLOJİK PLANI-AMA

Pl3H",}T;.,trii;

t. cınış 
Turizm 

"'*li';I;i
İÇinde YaŞaıİığımız Ytizyıhn en önemli özelliği teknolojik gelişime koşut hızlı şhirleşme ve turizm olgusudrrr. I{ızlı

devinim kazaııan bu olgulann doğal mekana yansıma biçimi çok yönlü çewe sorunlaruu da giindenre getirmektedir.
Gtirıti'rniiade kalkınma vc kiiı'eselleşme bağlamında ytiırütliılmek istenen fiziki plaıılama politikaları içinde turizın .plaıılaması önemli ve giiırcel bir konudur.
Bu nedenle turizine kaynak teşkil eden tilrn doğal kaynaklann tılkesel, bölgesel ve yerel dizeylenle ekolojik

özellikleriniıı korunmasr, duyarlılıklarının ölçıilmesi ı,e si,irdiiriilebilirliklerinin sağlanıııasıırda kaynak potansiyeli «inr_vi ve elde
edilen verilerin Planlama proseslerinde değerlerıttirilmesi gelişmiş ülkelerde ekolojik yonternleİle yapılmaktadır. Dtitıya
biocoğafYasında Çok tlnemli bir konuma sahip olan tilkemizin tıırizrn plaıılaınasında turizm ve ekolojiniı.ı Li16i.ıolr," ,y,rrrurr*
sağlaııması konusuhda olağanüstü önem vennesi, turizmdeıı beklenen raııtın gelecek yıllarda «la devamının sağlanması açısınrian
zorunlu bir durumdur.

2. EKOL(»İK PLAI\LAMA
-turizin ve ona bağlı ÇeŞitli iŞlevleri yüklenen yerleşim alanlanndaki mekansal planlama kararlıın, belali alanlardalıi

ekonoınik eYlemleri etkilediğ gibi bu eylemlerin de fiziksel mekanın topogral__vasını, akustik sistemleri, toprağı, ilora ve taurıa gıbi
ekolojik sistemleri olrrınsuz etkilemekte ve giderek akuatik ve karasal biotopların ortadaıı kalkmasına neden olmalitaclır.

. Bu bağlanda konu Yarar-maliiyet kuramına göre incelendiğinde, kısa dönemlerde sosvo-ekonomik yararlar sağlayan
turizm sekttlrtl, uz-wr dönemlerde turizme temel teşkil edeır doğal varlıklann yok olnıası ile ttım toplunıa ınal edileıı oıumr*
ekolojik malilctleri ortaya koymaktadır.

t}iliııdiği gibi, doğa keııdi başııra hassas değerler sistemidir. I}u nedcnle gıIitikacılann ortaya koyacaklan arazi kullanım
kararlarında ekonomik kalkınına hedef alınırken, doğal kawakları tehlikeye atacak kararları iirctnremesine özen göstermeli«tirler.

ElaŞka bir anlatımla, sosyo-ekonbmik gelişıne hedellerinin doğal sistemlerle çclişmediği. uzun erekli ekonomik yararlann
ınaksimize edilebileceği çeweye uyumlu bir plaıılaına yönteminin geçerlilik kaıuaıuııası gerekmektedir.

Ülkemizde rekreatif lbıılisiyoıılan içeren turizın sektörii, kalkınmanııı ana etmeni gibi kabul edihnekte ve hükünet
Politikalan da bu olguYıı destekleınehedir. Son 15 yıla yakın bir zaıııaııdır turizm teşvik kararlarıyla çevre dtiz_eni planı yapilarak
'türkiye'nin hemen heınen her bOlgesi turizıne açılmıştır.

En ıJeğerli kıy şeritleri olan Karaıleniz, Marmara, Ege ve Ak«leııiz b<ılgeleri, milli park, doğa anıtı ve gen merkezlcri
olaır ormaırlık ve yayla alaırlan bUtUnüyle çewe etlıi değerlendirilmesi _vapılınadan turizm teşvik alanlan, olarak belirlennıiştir.
[-llkemiz aÇısından olduğu kadar, dünya irası olan böylesine önemli ve değerli alanlann ekolojik oz.elliklerinin sörvey ve analizi
vapılınaksızın turiınnc açılnrası öneınli habibat kayıplarırıa yol açınaktadır.

OidukÇa geÇ kalınmasrna rağnıeır tilkemizin politikacı, tizik plancılan ve yatınıırcllannın tüm işlcv alanlarının
Planlanınası süreciırde olduğu gibi, öncelikle b<llgesel, yöresel ve yerel alana özgü cloğal kaynak eııvaııterlerinin çıkanlmasını ve
sektöre bağlı olarak riziko analizlerinin yapıtmasını sağlamalıdırlar. Çtinıkü bu ekolojik bulgularıiı t-ıziksel planlamalarda şehir ve
bölge plancılannı yönlendireceği ve daha sağlıklı sürdürülebilir işlev alaıılarının tasarlanacağı açıktır.

Bu bağlamda "Ekolojik Planlama" vöntemini "Doğal }Iabitatlanıı ve Ekolojik l)engeırin" korunması politikasına dayalı
üç boytıtltı bir planlanra projesi olarak tanıınlayabiliriz; şöyle ki;

- Politik l}oyut

tsölgesel ve yöresel alaıılardaki lıziksel planlama ve uygulamalarda plarıcıya doğal kaynaktan ve çeweyi korumak [ızere

1'ol gösterici genel kurallann ortaya konulması ve mütemel rizikolann önceden derıetim altına alıırmasıyla ilgili proseslerdir.

- İçcrik tsolu(u
'Ioplumsal gereksinmeleri karşılamak iizere doğal kaynaklann kullanılınasında ekoııomik siireklitiği sağlanıak için doğal

ve kültürel faktorler ile bunlar arasııda ilişki ve çelişkilerin ölçiilmesi zorunludur.
Doğal çewe içiııdc*i biotoplar iklim txilgelerine göre özel tizyonoıniye sahipirlcr ve a}nı ııamanıla çeşitli ve değişik

peyzajı sinrgelerler. I}iotoplar genelde çok sayıda bir arada bir koınpİeks lralinde olduğu gibi tek veya birkaçı birarada olabilirler.
alanın büyiiklüğüve topogratik yapısına tnğlı olarak çeşitli ttirlerdcn ıneydana gelen bir biotop ağı sistemi olarak da görülebilirler.

Bunlanıı ttirüne özgü özelliklerin tesbiti ve suııl'landİnlması ve birbiriyle olan yaşaııı ilişkileriııin saptaıımasıyla bölgesel
ve yerel doğal kaynak envanterleT inin çıkanlınası ve gerekli ölçeklerdeki haritalara aktarı]ması, fiziksel mekanın sağlıklı ve

çcwcve uyuınlu plıu,ıleunarun ilk etabıııı oluşturur.
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, Doğal ka"wakları turizm ve ona bağlı yan işlevle' e açma amacıvla _vapılan planlamalann ortaya çıkarabileceği ve
doğrudan olÜnstız ctki ve dolaylı olumsuz etkiler bulunabilir. Aynca liziki planlamaıuıı oluşturcluğu etkilerin tiirü, süresi
değişkeıılik gösterebilir. Akut zararlar, akut ba§kılar, bclirli bir süre soırra etkilenen kaynağın hızlı, odaksal ve_va yaygm tiiketimi
gibi çewe sorurıu yaratan ve zarıranla doğal yaşanıın niteliğini bozan girişimlcr olarak görülebilir. I]tittiıı bu veriler elek
aıralizinden geçirİlere* değerlendirme etabrnın temel planlama kritcrini oluştururlar.

Ekolojik tlzellikleriıı yerine göre sayısal olarali ithdelenmesiyle karar sisternleri için de kulanılabilinir. Ekolojik
t zellikleri gelcneksel srnıtlama teknikle. inin ötesinde arıalitik sıralama işlcmlerinc davalı kümeleme ve set oluşturma plancı için
uyguır veri izlcme konusuırda çok yönlü katkıda bulıuıur. Çok kriterli kannaşık sorunlann analizi için bir hivcrarşi oluştgrulınası
analitik sıralann işlernleri yle ancak olasıdır.

,sonuılan oluşturan öğelerin analizi, önceliklcrin karşılaştırmalan yapılabilmesi ve alternatif çözti,ınleriıı ortaya
konulabilmesi için bu yöntemlerin kull4nılması zorunludur

Uygulanra l},owtu
Doğal vc külltlrel eşiklere özg1l:tuzırlanaeak uygulama planlan mevcut alamn ger*siimlerine bağlı olarak kesin lı,oruma,

koruına-kullanma, şüüileştirme, rckultivasyorı. vc neyitalizasyoıı]gihi,Pirklı ve_oz.ç} pliıiüaıua]teknıklıriviç eğ}ibfiriliıiş plarılann
_ uygulamaya korıutması gerekcrcektir. l}u bağlaııı<&ı tarklı un,ıanlık kotianyla işbirtiğinin uyğulama sürecine'İatılımı, uygularnaıun

3. soNUÇ
, I]konomik kalkınmanın deııgeli ve toplumsal eşitlik ve yararlılık ilkelerine uygun olması için mekan boyutu ile

biitilnleşıı tıir plaıılaına anlayışının beııinrsenmesi gerekmektedir. Politik karar süreçlerinde ekolojik mekan değerleri bölge ve
yerel alan dtiz-eylennde gözönüne ahnması rlrıemli bir çıkış noktası olduğu açıktır. Doğal kaynaklann yerinde ve verimli
kullanılmasının sağlanması ve hassas bOlgelerin aynlması, turizın planlaınasın<iaır önce ele alınması zorunlu bir planlama stiroci
olarzık karşımıza çıkmaktadır. Turizım planlamasında doğal kayrıaklann yerinde ve verimli kullanılması ve hassas txilgelırin
korırnmaya alrırması turizmden beklenen rantın sür<lüı,ülebilirliğini sağlayacak koşullar için<le en önemli kriterltr«len biri<lir.
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ı. ciniş
En<tüstrileşıe ve "teknolojik gclişme, gti,rıiiıniizdeti çewe bilimciler tarafından gelişme olarak değil gerileme olarak

bclirtilmektedir. 'Iurizm gibi hassas bir sekttlrde "Çeweye rağmen gelişme'hiıı mümkün olamayacağı yada diğer bir deyişle çevre
sorunlarına vol açaıı «ltze4siz yapılaşma ve alt yapı eksiklikleri gitierilmeden turiz-ın scktörii,rıde beklenen patlamaya

ulaşılanıayacağ ı go) ardıedilmemclidir. Bilindiği gibi İurizn sektörüııün teınel kalııığı doğal ve ktlltürel değerleriınizdir. 'l'uristik

aktivitelerin özellikle tanmsal kıyı alaıılan, tath su kaynakları, estetik kalite, deniz suyu, doğal park alanları ve kıyı ekosistonleri

gibi çewesel ve ekolojik dğerleri birinci derecede ve olumsuz yOnde etkilediğiııi ortala koltr.ıaktadır. (AKYARLI, 1994)

. Qsa İstanbul'dan sonra en öneınli turizm girdisine sahip bir ilçe olan Kuşadası'nda bugünc kadar sadccc konaklama

tesislerine ağırlık verilmiştir. Çevrcscl tlcğerlere ayıı hassasiyet göstcrilmerniştir. Kuşadasının turistik 'potansİyelinin

oluşumundzıki en önemli etkenler doğal çevresel değerler ile çok yakın çevres.inde bulunan tarihi ve arkeolojik kalıntılar gibi

kültürcl değerlerdir. (Gl.'nrDAL, l 99(l)

Son yıllar<la.çewe bilinçinin artmasıyla birlikte kıyı beldelemizde karıalizasyonla bağlantısı olmayan otel, motel ve tatil

köyleri gibi turiştik işletmeler atrksu problemlerinin bireysel olarak çqzmek yolrura gilmişlerdir. }lu gibi işletpelerde çoğunlukla
evsel atıksulann antİlmasında biyolojik arıtma si§temleri kullanılmaktadır.

Giintiıntiz<]e gelişniş ulkelerde atıksu antrmının ana hedclleri şu Şekilde verilıııektedir. (F'iLİIJELİ - GÜREL, ı994):

- Askıda katı maddeleriır ytiksek antma verimi ile uzaklaştınlması,
- t]iyolojik olarak parçalanabilir organik maddeleriıı giderilmesi
- Kıyı blgelerini hijy,enik açıdan kprumak amacıyla patojen organizınaların- zararsız

halc getirilmesi
- Alıcı deniz ortamı ötroiık ise azot ve fo§i-or bileşnlerin uzaklaştınlmasıdır.

Klasik atıksu antma sistemleri isc;

- Pompalama, ızgaradan geçirme ve kumılrı alınmasından ibaret olan mekanik antma

-ÇQzii,nmüş ve kollaidal halılcki maddelerin biyolojik kütleye dönüştürüldüğü bivolojik

havalandırma tlnitelerinden oluşmaktadır.
Bu işlemler sonucu oluşan katı maddelcr yoğuırlaştınlarak çamur işleıne ve bertaraf tinitelerine gönderilerek

uz_aklaştınlmalıta; anhlmış su ise patojenlerin giderihnesi içiıı dezenf-ekte edildikteıı sonra alıcı ortama deşaıj edilmektedir.

Kuşadası'ndaki turistik işletnelerde bulıuıan atrksu antma sistemleri genellikle aKİİ çamur antma sİsternİ vcya paket antma

iiıritelerinden oluşmaktadır. Bu işletmeler antılmış atık sulannı ya deııiz deşaıjı yapmakta veya sulama, suYu olarak

kullaırmaktadırlar.
Evsel nitelikli atık sulann genel özellikleri Tablo 1 'de verilmiştir. (METCALF aııd EDDY, l99l )

Tablo l Evsel atıksuların kirletici pa,rametreler ve kirlilik değerleri (çökebileıı katılanrr biriıni ml/l, kolitbrmlann biriıni ise

adeVl00 ml., diğer parıımetrelerin birimi

Atıksuliınn alıcı ortama deşarj edilmesi esnasında dikkat edilmesi gerekeıı en öneınli Çevresel fakt<ltler ise;

Plajlardaki halk sağhğının tehlikeye di§memesi
_ Köİu, yiızen maddeler ve bulanıklık gibi estetik görtintüyü bozan koşulların Yaratılmaması

Deırizlerdeki doğal deııgenin korunması ve ekolojik dengenin bozulınamasıdır.

Ahcı ortam olan derıiz ,uır,İtuıit".irin belli bir seviyede kalabilmesi ve insan sağlığııun korunabilmesi iÇin gerek ülkeler bazında

g;;;;;;;., .it"ı"*ıoa" standartlara oluşturulmu$ur. ülkeınizde 4 Eylül 1988 tarih ve l99l9 saYılı Resmi Gazete'dc

lll

(halamaMaksimumMinimumparametre
720
5t]0

22ü
t0

220
500

40
8

l00
l08

l 2(,}0

850

350

2()

400

1.000

85

15

150

l0l0

350

250
l00

5

l l0
250
20

4

50

l05

Toplam katılar

Çöziuunüş
Askıda

Çökelebilen katılar
Boİ-5l20"L-
Koİ
Toplanr Azot
'loplaırr fbstbr
Yağ ve Gres
Koliform



;

Yallnlanan Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliğinde rckreasyon amacıyla kullaırılaıı kıyı ve deniz srılannın genel kalite kriterleri
belirlenmiştir. (RI,]SMI (iAZ.El'E, l 9lt8)

TabIo 2 amacıyla kullanılan ve denız sularının stand a rt

AıT pa 'Iiıpluluğuıla bıığlı iilkeleriıı çoğunda ise Avnıpa Çevre Eğitim Vaklı tııratiııdaıı plal vc ınariıııılarda ''Mavi Bal,rak
Kaınpaılvası " .vtirütülmektedir. Mavi l,]avrakta bclirlcneıı kriterlcrde isc deniz sltvlınun temizliği, lrizmet di,ize_vinin yeterliliği ve
çevrc probleıııleriııi ır btıltıııııradığıııı siıııgeleı]ıe gavcsi taşııııaktadır. Maı,i tiayrak ödiıltı alabilıııek için cleniz su}tnıda buluıurrası
gerekli özellikler -lablo 

3'de gösterilmiştir. (1'[IRKMAN, l 994)

;,

L

,.

parametre Standart [)üşünceler

l Fekal koliform
i (EMS/I0() ml)
Metilen ınavisi ile reaksiyon veren
yüzey aktii' ınatldeler
(ıng/l )

Koku ve'['at

Işık geçirgenliği

Fenoller (ıngfl)

Reiıli

kııtran l«ılıırtılan ve vtizeır maddelcr

Çoztlnrııttş Oksijeıı

'I'oplaın koliitınır
(t.MS/l(X) ınl)

pIl

Yağ ve gres (me/l )

Kalıcı köpiik teşkil etıneycıc,^k

seviycdc olacaktır. Aı,rıca ().3 mg/l
lauril stil tbt eşdeğcrinin altıııda
olmalıdır.

Feırol kokusu du_lı"ılmavacak ka,Jar az
olacak aırcak 0"005 nıg/l'nin altınclıı
olınası gerekir

2 metredeır t'azla

l 000

I)oğal

Doğal

6-9

2a0

I)ovgııııluğuıı
«ılııravacaktır.

[Jıı}uııınavacaktır

reııgindeıı l'arklı olmamalıdır.

Doğal koku vc tadı-dışında «ılaıııaz.

Iistetik açıdaıı deıriz suly,,urttır doğal
bulaıııklığındaıı ibrklı olıırarıralıdır. Ru
değcr Secclıi disk ölçüsi.ivle 2

mctreden uı, «ılamaz.

tjstetik açıdan deniz slı}unun
doğal yağ ve gers içenğindeı,ı tarklı
olııramalıdır.

l5 gündc bir perivodik, şüpheli
dtınıııılardıı'ise idarcniıı isteği tizeriırc;

çoklu tttp fennaırtasvoır ve},*a ınembran
filtre tekııiği ilc

I lcrhaııgi bir şiipheli dunımcla idareııiıı
isteği tizerine vapılan analız tizcrinden
ıny'l lauril stilfat eşdeğen olarak
I Ierhangi bir şüpheli dı"ırunıda idareniıı
isteği iizeriııe ibııol analizi yapılıp
verilen değerin aşılmaınası gcrekir.

Estetik açıdan Suytuıun doğal

ll2

a

a

Vo3(r'dan a7



Aııaliz Metodu ve l)eıretimiparametreler Limit Değerler

Çoklu(Multipi) tüp yönteıni (MPN)
veya ırreırıbraıı t-ıltre yöııteıni

Görsel iırçeleıne
(iörsel iııceleıne ve koku ile koırtrol
veya yetreli miktar-daki örneğin

ekstraksiyonu sonucu, kalaıı tortunun
tartı -larak belirleıuıresi
Görsel inceleme veya metilen mavisi
ınetodu ile spektroibtoııretrik
belirleırre.
Feıroldeır kalıraklarrarr öze| bir
kokunun olnradığtnın belirlenmesi
ve_va 4-Av{P ınetorltı ile
spektrofotınetrik bel irl eme.

secchi Diski kullanılarak belirleııeıı
görsel inceleme.

500/1 00 ml.-l 0.000/1 00 nıl
l00/l0() nıl- 2.{l00l100 nıl
100/l00 ml.

Aııormal değişme yok.

Ytizeyde görüııtir zar-lii yok

Köpük oluşması yok

Ozel bir kokusu yok

l l ın. deriıılik
l ,oo

A-Mikrobiyol oj ik paraınetreler
*'foplam Kolilorm
*fiekal Koliibnn
*Fekal Streptokok
IJ- Ir iziko-Kinivasal Paraırıetrel er
* Reırk
*Miıreral Yağlar

*ŞetIatlık
*Katranlı artıklar ve yiiz-eıı cisiınler

*Ytieey aktif maddeler

* F eııoller

Tablo 3 Mavi ödülünün alınabilmesi için şartlar

Ülkemizde ytintirlükte olan Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliğinde derin deniz deşarjına izin verilecek evsel nitelİkli atıksuların

kriterleri de belirlennriştir. Bu kritcrler Tablo 4'de v'erilmişitir.

Tablo Derin ıleniz izin verilebilecek atıkşuların özellikleri.

Aynı yönetmeıitİe aeıılz deşarjı yapan işletmelerin deniz deşrj derinliğinin 20 ın. olması gerektiği belirtilmektedir. Eğer bu

dennliğe ekonomik ol-at oiuşmat'*tirnlu* değil ise evsel atıksu debilerine göre uygularıması gerekeır miniıırum deŞarj lnru

boylan da verilmektedir. tsu değerler Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5. Evsel atıksu debilerine mtnumum boru

Evsel ve erıdüstriyel atıksulann alıcr ortarna deşrj staıdarlan sektör bazında, Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliğinde kirlilik Yükıen

ve ırüfusa göre aynlarak belirlenmiştir. Nüfusu l000,den küçtik işletmelerin antına tesislerinderı Çıkaıı evsel nitelikli atıksu deYıj

standarları Tablo 6'da verilmiştir.

1l3

Diişüncelerpararnetre Sııur

Bi_v"olojik olarak parçalan-ması Türk
standaıllan Eırsti-ttistl staırdartlanna

uygun olmavaır ınaddelerİn bo-şaltımı
prensip olarak yasaktır

Telılikeli ve Zarar|ı Maddeler
Yönergesinde bu parametreler için
verilen slnr değerlere tıymalıdır.

6-9

35C
350

10

Bulunırrayacaktır
250
400
40
l ()

. l0

pII
Sıçaklık
Askıda katı madde(ıng/l)
Yağ ve gres (mg/l)
ytizer ınaddeler
5 günltik BOI5 (mel)
KOI (ıng/l)

Toplam az.ot (mdl)
1'oplam tbstbr (ıng/l)

Yiizey aktif maddeler (mgİ)

Diğer parametreler

Minimum dpşarj boru boyuNüfiıs
500 m

1300 m200-20fJ0 m3lgün

ZOO m3/gtinltnO
l00()-l0000



paraınetre Iiiriın Kompozit ntımttne 2 saatlik nttmı.ıne 24Koınpozit
saatlik

IX)l5
KOl
AKM
pI,I

(me/l)
(nıg/l)
(ıng/l)

5()

l80
20

6-9

45

l2(l
45

6-9

a

Tablo 6. Evsel nitelikli atıksular sınıf l: kirlilik Ham BOI olarak 60 'den lç nüfus < l

Nüiüsu 1000 -10000 arasıııdaki işletmelcr için ytü;arıdaki parametre dcğe,rleri daha da düşmektedir. Kuşadası'nda t-aali_vet
gösleren turistik işletmelerdeki yatak kapasitesi genellikle l 000 yataktan aşğıdadır.

KUŞADASI'NDA YAPII AN ÇALIŞMALAR:
Bu Çalışmada analizi yapılıııı atıksu önrekleri; 1995 yılında yaz. aylannda antma tcsisi bulunan 26 adet turistik tıelgeli

otel ve tatil kövtlrıdcrı alınmıştrr. Bu otellerden 3 tancsi harıç hepsi denizle tıağlarıtısı ve plajı olan otcl vc tatil köylerida.
Örnekleme yapılan oteller Şekil l'de verilmi$ir. Çalışnıa kapsamıııdaki 13 işletme antma tesisi çıkış sulannı deııiz deşqı
yapmakta, l l işlı'tme 1eşil alan sulanıada,2 işletme ise alıcı ortam olarak toprak kullanmakladır.

Evsel nitelikli atıksularııı kirlilik yuklerinin belirlenmesinde en çok kullaırılan parametreler 5 gtiııılük l}i,vokiınyasal
Oksijeıı İhtil,acı, Kimlasal Oksijcn İhtivacı, Askıda Katı Madde vc pH'tır. ('ruRKM^N-ŞF]NGlil- ı99ı)
Çalışmamızda 5 günltık tİ(I. ınaııomeİrik vönteınle (Vtlp l993), Kim_vasal Oksi_|en İhliyacı (KOI), Askıda katı madde (AKM) vc
pH standart yöntemlere göre analiz edilmiştir (S'[ANDAR'I ME'IIiODS, 1985). 'total Kolit'orm ('tK) Fekal Koli|,orm (FK)
taY'inlcri; ise meınbran liltre yöııtemiyle yapılnrıştır (TSI,. t9tt4, ÇOŞKIJN, l993). IIer ne kadar atıksu analizleri yapılan otellerin
Yatak kapasitesinin l2üil civannda ıılduğu gözöntine alıııırsııda Kuşadası'ııııı yazlık nüfu^su yanında çok düşiift kalnıaktadır.

'KuŞadası'ırda Çok sayıda ikiıcil konut bulunması nedeniyle yaz aylarında bulunan taplam ııüi'usuıı kıiçtik bir yıizctesi turistler<len
olus,makıadır.

SONUÇl,AR:
Çalışmamızda otellerin antına tesisi çıkışından alınan atıksu aıraliz sonuçlan toplu olaralt t}Oİ5 dcğerlcri Şekil 2, Koİ

değerleri Şekil 3, AKM değerlcri ise Şekil 4'de görülmektuiir. §onuçlann genel değerleııdirilmesi aşağıdalıi tablotta özetleıuııiştir.

paraınetreler Miırinrıun Maksiınuın Yönetıııelik Değerleri
ROIs (mdl)
KOI (rne/l)

AKM (nıSl)
Ph
,rK

FK

l8
32

5

7.16
l2Lı
20

300

5l2
752

8.30

4000
3m0

50

l80
70

{,,-L)

l000ll00 ınl.
2üüll00 ml.

l995 Yılı t*iT' sezonıurda alınan atıksrı öneklerinin aıaliz soııuçIanna bakıl<lığııı«la aşağıdaki «leğerlenclirmeler
yapılabilmektıtir.
l. Tablo'<ian görültluğü iizere zaman zamaıı atıksular hiç antılmakşızın denize boşaltılmakladır. Ru.durum dalra ziyade antına
tesisinde sorun oldığu geçici dOnemlere özgüdür.
2. Şckillerde göruldüğü iizere Su Kirliliği Kontrolü Yönctmeliğinde verilen sınır Ğğerler özellikle lJoi ve AKM açısından sıklıkla
aŞılmaktadır. }lalbuki KOl değerlerinde aşılma çok azdır. lJunun nedeni Antma ıcsislerinden çıkan sularda KOI/BOI oranınin
li teratilrde vcri len değerden l'arkl ı olınasıdır.
3, DeŞarj Standartlan genellikle aımı otellcr tarafindan aşılmaktadır Başka bir deyişle, bazı oteller antma tesislerini diiagi1rı bir
biÇimde iŞletirken diğer bzıları bu konuya özen göstennemektedir. Halbuki ayıı sahil çeşitli oteller *uıinJr'puvır*rİ*"
özgn göstercn otcllerin çabası boşa gitınektğİir.
4, Dııiz suYunuıı belli bir kaliteyi koruyabilmesi, ancak belcledeki bütün at*sulann antılınası ile sağlanabilir. Kuşaclası
Belcdiyesi'tarafindan kentsel at*sulann antılması için çahşmalm yapılmaktadır.
5. Pl l dcğerleri aÇısından sorun yoktıır vc yönctmelikte veriİen 6-C sınırları aralığında kalmaktadır.

öııınniıBR:
C'enelde turizm iŞletmecileri arıtma tesisilerine büldk yatrımlar yapmakta laliat gerektiği şekilde işletememektedir. lJu amaçla.
- Atık,su miktan ve öz-ellikleriııin iyi tanımlanmış olması en önernli ihktördür. Tuiistik işletmeİerde arıtnranın verimli olarakgerÇekliŞtirilebilmesi iÇin atıksuvun mevsimscl degişimlcrinin işletmenin niitiıs değişiklik[erine göre dıiaenlcırnıesi gureklidir.
Atıksu antma tesislerinde turistik işletıııeler vcya siteler btınyelcrinde antına tesisini gerektiği gibi işletebilecck uzııran personeli
tıulundıınnalan tleıiz suYu kalitesinin konınması uçrrrn.iun, önemliür. Antma ,İstem#;;'j,lİ*or*u Kuşadası,nda hcriŞletmeııiıı tİıYIe biı ka<lro buluı'ıdurınası miirnkün degiİdir. Bu neĞnle birbirinc yakın tesis veya sitelcrin uİrtr, *tro ,"roı*.ır,
iŞletilmcsinden sorumlu bir grup oluşturuIabilir. tselediye Komplid veya 'licaret oüsı gibi kuruluşlar hu organizasyonu

\
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gerçekleştirebilirler. Oluşturulacak bu uzman grup tıelli periyodlarla antma tesisleriıri gczc' ck İşletrne bakım ve onarımlanndan

sorumlu olabilirler.
- Antrna tesislerihin verimli çalışıp çalışmadığının tespitinde giriş ve çıkış sularının zuıalizlerinin periyottik olarak yapılması

gerek[idir.ohışturulacak.*o41ı,gruPtaıat.uıdanktıçtikbirlaboratuvarkurularakatıksuanalizleriyapılabilir.
'Gerek dunvada gereksi tiılkemizde su ihtiyacı gittikçe -artarkeır su kalnaklan kirlenmekte ve tti,kenmektedİr: Turistik işletmeler

antma tesislerini bilinçli ve verimli çalıştırırsa Su Kirliliği Koırtrolu Yönetmeleği Teknik Usuller'l'ebliği'nde verilerr sulama suyu

kriterlerini sağlamak kaydıyla antılırruş atıksuların yeşil alanlannın sulanmasında kullanılabilirler. Bu da zaten sınırlr ol,an su

kaynak]anndan tasamılsağlamı§ oIur.

- Kuşaıiası Körfezinde kirleruno,yi önlerırek için ise tıir arı önce havsa bazında uygulanacak olam KUŞ-AIAK projesinin haYata

geçirilnresi gereklidir. I)rojenin ihalesi Kuşadasr Dawtlar-Gtizelçamlı t}elediyeleriniır oluştı-ırduğu Hizmet Birliği tarafıııdan

1,apılmış ve 36 avda bitirilnıesi planlarunıştır.
:;;; T opluluguna bağlı tılkelerin çoğunda uygulaııau ve ıılııslaıarası bir niteliğe sahip olan "Mavi t]aYrak" Pğesi çeweYe

du,varlı yabancı turistler tarafından iizerinde önemle dıırulmaktadır, Kuşadasında sadece bir marina tarafından alınan Mavi Balral'i

odültirıüncliğerplajlarda.laalınmasıiçitıçalışmalarbaşlatılınıştıı.
- Ulu§al ve u1uşlaraı. ası standartlarda alrcr ortamlara boşaltılan antılmış atıksulann kriterleri kanuıı v6 -vönetrneliklerle
belirlenmiştir. Ileııiız Akdcniz ve Ege Deıruinde eır temiz kılrlara'sahip olan ülkemizrle bu durumun koruıunası iÇin, tlelediYe ve

diger deneileyici kuruluşlar taraİından sürekli ve tularlı denetimler yapılmalıtlır.

Sonuç olarak Kuşadası doğal giizellikleri, tarihi ve arkeolojik çeırcsi, kültürü ile hem kullanılması, henı de konurması gcreken bir

ilçcdir. tsu gtiael ilçeyi hem turizmİn kullanımına açınak, turizınin beraberinıle getire,ceği olumlu sosyal,. ekonomik Politik ve

çevresel etkilerden yararlanmak, hem de turizrrrden ve turizminolumsrız çevresel ve kiilttlrel etkilerinden korrunak gerekir.
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YAPI BİYolo.rtsİ vE TlrRizlvı YAPILARI
Doç.Dr.Ayşe Balınlı

ı.GiRİş
YaPınrn temel işlevi insanrn yapısından kaynaklarıan biyolojik, psikolojik ve sosvolojik gereksinimlcrhi karşılamaktır.

Bu gereksinimleri gidereb,ilmesi için yapınin fziksel, sosyal, iç ve dış niteliklerinin amacııra uygun olması, bu doğrultuda

Yapı ve'çevresincleki olumsuz ,nitelikler kullanıcının gereksinimlerinin giderilememesine, biyolojik ve psikolojik
sağhğıru bozan etkenlere dönEmesine nedeıı olur. Kullanlcı ile yapı arasındaki sağlık ilişkisini "Yapı Biyolojisi" konu e<linir.

YaPı biyolojisinde doğnı sonuçlara varabilmek, krıllanıcı ve çewenin her _vapı tiirü için kendine özgü olan ozellikleri ile

Turizın yapılannü da kullanıcı, yapt ve çevresi amacına ytınelik özellikler içerir.
Bu ÇalıŞmada, yapı biyolojisi açısından irdelerıerı turizm yapılan konaklama tesisleri ile sınırlarıtiınlmış, kullanıcı. olan

gruPlar, tutizm yapılmının çeweleri özellikleri ile tanımlanmıştır. Özelliklere bağlı olarak <la olumsuz nitelikler, sağlığı bozaıı
etkerıler, Şıirekli ve geÇici kullanıcılarda oluşabilecek sağık soruıılan ve bu sorunlan oluşturmayacak çewelerin üretilmesi için
iizerinde önemlc durulınası gereken (risk taşıyan) n,ıekanlar özetleırerek, birbirini izler biçiındc verilmiştir.

2. YAPI BrYoLoJİsİ
YaPı BiYolojisi, insan ile yapı ve çewesi arasındaki ilişkileri kurarak yaşmr etkileyecek olumsıuluklan gidermeye

ÇalıŞarÇ yapuun oluŞum ve kııllarumını insaıı sağlığı açısın<laıı yörılendircn kararlan rİreten Ye ıİeııetleye,n bif bilim dalıüf.
Taıumda veralan insan, yapı ve çevTe arasındaki ilişkiyi kurabilniek için bu tiüç öğenin dosu ve eksiksiz,irdelenmesi gerekir.

İnsanı tanımlayan biyolojik, psikolojik ve sosyolo_iik tızellikleridir. Yapıyı kullarıan olarak gereksinlmleri <le tıu
özclliklerinin tiimiinden kaynaklanır.

YaPının tunel işlevi, insanrn belirtilön (biyolojik, pİikolo.jil., sosvolojik; gereksinimlerini gidermektir. Bunun varıında
1aPı tiretimindeki tizel arnaca (bannma, sağlık, cğtim, turiınn vb.) da en doğnı biçimde hizmet ctmek durumundadır. Başka bir
anlatımla, YaPııun tcmel iŞlevi ile birlikle özel amaçına yönelik işlevleri de yerine getirmesi gerekir. yapı, ttim bu işlevlerini
fiziksel ve sosyal çvresi ilc kaşılar.

İ"*"r" İÇinde buluııttugu yupr, hcın lziksel ve sosyal bir çewe içindcdir, henı tle kendisi iiziksel ve sosyal bir iç çewe
yaratır. Yapıya niteliğini buçevrelerin özellikleri kazaridınr. i

Yapının içinin,
.boyııtsal ve biçinscl
.görsel
.ses ile ilgili
.dokuıurıa (cleğıne) ile ilgili
.atmosibrik

özellikleri "F iziksel İç Çevre" niıı niteligiı-ıi taııımlar.

YaPının "Sosyal İç Çevre"si onu kullanan insanlaçın (kullanıcılann)
.grup oluşturma
.ırormlara uyTna ve
.sosyalleşme siireci geçirme . ,i

özcllikleri ile oluşur..

Yapıııııı "Fiziksel Dış Çcvresi''ııde,
.doğal ve

.yapna

çeweler bulunur.

" Sosyal l)ış Çewe't ise yiııe ''Sosyal İç Çeırc'' ve benzer olarak,

,.vapı dışındalii sosl,al grııplar

İ;:J":,Hil"jl#JJJLş,T,IT
özellikleri ilc bclirginleşir.

. l1er rızellik a"giŞlt etkenlerle olumsuz drırurria geçebilir. }Jıı olumsuz durum sağlığı bozan bir etkene dönüşebilir ve
sonuçta yapıdan kaynaklanan bir sağlık sonınu oluşabilir.

3. yApı niyor,ojisi vB r.unizıı yApILARI

_ . Tıırızm yapıları, vapı biyolıı|isiırin sağlık iıiştirirı kurduğu kullanıcı (insan), yapt ve çevrelcri açıslndan diğcr yapılaragöre i-arklılıklar gösterir. Falklılıklar kendine özgtı hiteliklerle tanımlaııabilir.
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. .'I'urizm vapılannda çalışanlar ve
, .Turistler

'So 
grupların, ayıu yapılan kullanmalarına kaşılık, biyolojik, psikolojik, sosyolojik gereksinimleri, amaçlan, eYlemleri,

yapıdan ve onun çevresinden etkileıimleri ve kullanım siirelerı birbirinin aynı değildir.
. Turizırı Yapı lannda Çalı şanlzır
İşletıneciler, yöneticiler, btıro, resepsiygh, servis görevlileri, mutfak çalışanlan, teknisyenler, temidikçiler vb. çalışanlar

grubundadır.
uu tuııan;}Şne 

yuı<ın ]aşıaroa ( genç, crişkin ),

.sağlık açısındah risk grubu oluşturmayan ya da oluşturmamasr gereken,

.çoğunlukla aynı ırk, ülke ve bölgedeq
. .sosyal normlan (<lin, ahlak, Ort-, adet, hukuk vb.) berızer oları,

.keııdi içinde birbirine bağımh çalıyn grup ya da gıuplar oluşturmuş,

.hi,anet amacına yönelik ve burıa ğöre eğitilıniş ya da eğitilmiş olması gereken,

. .davranrşlan ve davranışlarınr yönlen<tiren güdülen (iizyolojik, öğoflmeıniş ve öSenilmiş) birbirine çok aykın

olmayan,
yapıy ve çewesini diğer guptan (tı,ıristten) farkh biçim<le, kerıdi görevleri doğrultustuıda kullanan,

.yapı ve çewesi ile ilişkisi stiırekli _va da mevsiın boyunca olan (tnzı durumlarda aynı yapıda bıınnan), stirekli kullarııcı

olarak lanunlaııabilcıı bir grup oI uştururlar.

.Turistler
Turist, para kazanrna amacr olmaksrzın, dinlenme, eğlenme, sağlık, külttiır, bilim, spor, <liıı, diploması, aile ziyareti vb-

e*inlikler için stirekli oturduğu yer dışuıa geçici olarak çıkan, belirli bir stire sonra yeniden kaldığı yere dönen kiŞidir.

Turist, .

.dcğişik yaşlarda (bebek, ço,cuk, ge,nç, erişkin, yaşh)

.risk gruplan (ç**, gebe, yaşh, sakat, hasta, hastalık ceçiımiş, zararlı madde bağımlısı vb.)nı içinde bulurdurabilen,

.değişik ırk, cins, ülke ve bölgelerden olabileıı,
, .sosyal normlan ve sosyalleşme stiıreçleri tarkh,

.kendi içinde grup oluŞturması ya da gıuplann bağınrlılığı gcrekli olmayan

. - .iımacı dinleııme, eğlenme, sağlık, kqltiiır, sç»r vb. etkinliklerden biri ya da birkaÇı olan,

.çoğunlukla Yapıya ve çewesine (daha önce aynı yere gelmeıniş ise) yabancı,

,.yapıyl ve çewesini kısa süre kullanan (geçici)

kullanıcı grubudıır.

Turizm, insanların stiırekli kaldıklan yer dışına yaptıklan ziyaret ve gittikleri yerdeki setıcİ konaklalnalan.sırasında tiim

gereksiıiimlerini kaşılamaya yönelik etkinliklerin tüınüdtir. t}u etkinliklerden konaklama.va iliŞkin olanlar turizm YaPılan
(konaklama tesisleri) içinde gerçekleşir.

Turizm yapılari sağladıklan etkinliklere ve niteliklerinc göre otel, motel. tatil köyü, apart otel, pansiyon, kamping, oberi

gitıi ttırlerde, sağlık, kıyı, av, kongıe, iş vb. turizmine hizmğt etmek için tasarlanr ve üretilirler. Bu yapılar (yapma Çeweler)

iıziksel ve sosyal iç ç9vre özellikleri ile tııristin ve onlara hizmet ederı grubun gereksinimlerini giderme iŞleüni üııklenirken

ıjziksel ve sosyal dış çelreleriı de etkisi alıındadır, 
( ve kapalı (binalar, havuz,.Fiziksel iç çewe, turizmde konalçlama için ayrılmış, sınırlandınlmış, dllaenlerımİŞ, aÇıl

lokaııta anlıtiyatro vb ),tiiın mekanlar §,apma çeweler) dir.

.Sloşal iç çewe, f-uiksel iç çewenin kullanıcısı olan insanlann iliŞkileıini kaPsar-' 

.Fiziksel dış çewe, turizm<le konaklama için aynlmış tiziksel alanın dışındaki (çewesindeki) doğal (hava, srı, toPrak,

canlılar) vc yapma (bİnalur, p*klur, yollar vb. ) ortamlardır.

.Sosyal.dış çewe, tuikscl dış çewedeki iırsan gruplan, kuruınlar vb,dir,

Flzıt..ı ,e, sosyal, iç ve dıj çewe öz.ellikleri kullanıcı grupların gereksinimleri doğrultusıında ve Yeterli dliaeYde

incelenmediğinde turiznı yapılan olumsuz.nitelikler kazailr. Iler olumsuz nitelik, kullanıcılann biyo§ik ve.psikolojik sağlığını

t boııan etkcni yaratabilir ve bir sağlık sorurıu oluşturabilir.

Sağlık sorunlan kişiniİ'yapısı, ozellikleri, eyleınleri, etkenin yoğunluğu ve etkileırim stiresi ile 
rytınaaıı.İ|ellidir, 

Bu

nedenle turi}m yapıtannda İarşrnl- ve turistlerde aynı so,runlar görülmevebilir, sorurılan1 boyıllan degiŞik otabilir, Örneğin

çeıredeki radon krsa stıreli:kullanrcı{a kansgre nederı olmazken stirekli kullanrcı içın imemli U1 $18er 
tan§eri etkeiıidir

nolotsaı ve biçiınsel olumsuzluklar stırekli kullanıcıda ortopedik bozrıkluklar 1,aratrrken. krsa sü'reli kullaıııcı iÇin varolan tıir

ortopeolt uoz.utluğun rahatsiz «tici dtıruma gınmesiiıe ıredeır olabilir

Bazı me-karılann çewe ozellikleri, eylemlere bağlı olarak,. diğerlerine 
_c:r: 

ffi" çok sağlık riski taŞır. Sağlık sorunu

oluşturabilecek bu nskli ınekanların önce{en belirlerımesi tasanmİı ve yöneticilerin daha «likkatli olmalan koırusunda onlara

yardımcı olacaktır.
Turiaıı yapılarının çewc özel1ikleriniıı oluınsuzluğuııdaıı kalııaklanan sağl* sorunları ve ilgili mekanlar Tablo l, 2, 3,4,

j, 6, 7 ve 8ıle verilmiştir.
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Turizm Yapılan, yapı olmanın üükl.ıiic, temel işlevler yanındp kullarııçılarındaıı ve onlann amaçlanndan kaynaklaııarı
olumlu çewe özelliklerini taşıma işlevini de yüklenir.

İŞlevlerini tam olarak yerine getirtmeyen, insanın öncelikli gereksinimi olan sağlıklı _vaşamayı sağlavamayan turizm
Yapılannın hem turizm hqm de çalışanlan açısrndan yetcrli <ltiaeyde verimli olamayacağı di§iınülmelida. Bu açıdan,.

. .yer scçiminden başlayarak doğu bir çewesel etmen değerlcndirmesi ilc,
-kullanıcı
<İoğal ve yapma çcwe
tiretim kaynaklan ve

-siyasa, yasa vc kıırumlar«ian
kaınaklaııan ttlın-özelliklerinin belirlenmesi,
.tasanm eylemine kalılan kişi ya.da gruplann içinde "Yapı Biyologu" na da ycr verilmesi

gerekli görülmektedir.
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TuRizMDE süRDtrRüLE BiLiR GELişl|tE vE rünxiy t
(*) Cevdet AVCIKIJRT

Dünyada en hızlı gelişeıı sektörlerin başıııda turian gelmektedir. Düııya ekononfsinin petrokimya ve otomotİvden sonra

üçtincü büytik sektörü olan turizmin 2000'li yıllarda diınyanın en büyük ve en önemli döviz getiren Se}lOru dwumuna geleceği

bcklenıncktedir.
Uluslararası turizme ka|.ılanlann sayısı l9İtl'üi 1ıtlarda saılece l(ı0 milyon ve l980'li yıltarda 28() milvon ikcn bu rakam

1995 yılında 56l milyona ulaşmıştır. Diinla lurizııı Örgutu (\^tto) ta}uıünlerine görc 2000 yılıırda uluslararası turİmı hmeketlerİ

yıtlık ortalanıa vo 4'lirk bir buytıne ile 637 milvonu, uluslararası turizm gelirleri de ııllık ortalaına o/a.s'llk bir artıŞla 500 milYar

dolan aşcaklır.
Bu bilgiler ışığında acaba turizındeki bu gelişme ne ölçüde siirekli kıhnabileı:ektit'i ]'urizmde büyümenin gerÇekleŞmesi

hangr kritıırlere bağlı olacaktıı?. I}u nasrl gerçekleştirilcbilecektir? I]iittirı bu sorularuı cevaplandınlması tııriınrıde sii'reklihğin

sağlanması açısındaıı gcrekli görülmektcdir.

I. Tuıiaıı ve Çevıesel Boyatlıi:
ttızlı getişıı dtinya turizmi ekoııomık açıılan birçok tılke içiıı gelir ve istihdam kaynağı olurken, mekaıısal ve zaınaİı

açısından aşın !,oğunlaşma, bilinçsiz yapılaşma ve etkileşim nedeniyle doğal ve sosyo-kiilttlrel çewe iizerinde onanlması güÇ

tahribatlara yol açmalıtadır. l'uriııınin ortaya çıkardığı olumsıız ettiler gerek ziyaretçlla l'e gerekse turist kabul eden toPlumlar

uzerinıJe hoşnutsuzluğa yol açmalııadır. q,§a, tunzrnde yiıksek kalitede bir deneyım ancak, doğhl kaynaklanı1 ç*T*il ve.killtii'rel

mirasın koruıımasıyla sağlanabilir. Ru alandaki ara$ırmalar 2l.yüzyılda turizıın talebini belirleYen en önemli etkaıin Çewe

olacağını göstermekİedir.

OECD tııraiındaıı i97İ-lg7s yıllannda çewe ile ilgili hazırlanan araştırma raporıuıda çewe/ etkileyen dört önernli

l'aktör bel irlcnmi ştir ( [ra, l 9tttt ). }tunlaı:

- Çewenin sil,rekli yeni«len şkillenmesine sehep olan

değişiklikler
- Çğ. ve atıklar

Turi§ faaliyetler
- Nülbs (ycrel halk) ctkileri
Aşın nütüs artış da çewe tiaerindeki tahribatı artırmaktadır. Dtiıı,va ııül'usruıun 2000 1ılında 6 mil,van ve 2025 Yılında 8

mil_çn bulacağı tahmin edilmektedir. 
,twist yoğunluğu pğeksiyonlanna bakıldığında 2000 Yılinda diinYada her 1000 kiŞilik

nüt-usa 103,5 turistin cltişecegi anlaşılmakladu. Turisl yoğwüWu açısıırdarı 400,1 kişiyle AvnrPa'nrn birinÇi sırada olacağı ıe 49}

kişi ile Afrika'run en az vog*luga *ul.ip U,llg" olacağı beklenmektedir (Hiemstra, l99t ).

Giirıi1mtiade ç"*" t11.İiııg** eıı yigun olduğu bölge, diinya turizminin Yo35]ine sahip olaıı ve 3ğ0 milyoıı insanın

yaşdığı Akdeniz Halzasıdır. Birleşmiş Milletlerin 1990 yılında yaptığı bir araştırmaya göre aşın nüfus artışı ve kitle tlnizıninin

45,000 km uzwrluğwıdaki Akdeniz sahilleriıi tamamen kirleteceği belirtilmekteıtir. Akdeııizdeki turizmin mevsimlik olması kıyı

trşugrfi]*"var:-a gelen baskıyı dalra da artırmakladrr. Bu bölge ,çilffi1 Fransa'da rıluslararası turizırı hareketlerinin o/o2o'si

lıvı İurlzını ıkeıu bu orarı Adriyatik,te ve Ttirkiye'de %90 diizeyindedir. Ak<teııiz halen dti,rıyaffn erı kirli denizi durumunda ve

on,yuauu petroliin yot açtığı ti.lrligin yansı bu] denrzde meydma gelmekteılir (Mason, 1990)- Akdeniz Plajlarının %25'i 'Jğfllz

su},u ve kumsal temizliği bakımından asgari sağlık şartlan ve srnıriannın altında bulunmakladu. '
Turizmin bir destinas.von (çekim mcrkezi; [iacrindcki etkileri ekonoınik, çcwesel ve sosyal boYııtlu olmaktadır,

Turistlerin ve çekim merkeziinin özellikleri turizmiıı bu etkilerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Yani, turizmin bir destinasyon

iizerindeki olumlu ve olumsuz katkılan arasındaki denge deştinasyonun fiziksel özellikleri, ekonomik ve sosYal YaPıŞı, ekonomik

* ,ş.,ıı. gelişme dtizeyıne bağlı olduğu kadar turistlerin sosyo-ekonomk özellıkleri, destinasYonu kullanım dtiaeYı, kalıŞ stiresi,

turistik faaliyet çeşidi ve tatmin diızeYlerine bağlı olmaktadır (Cooper ve ıÜıılil, |992).

çoklu kullanım,.taşır,na kapasitesi ve yönetim erı önemli kontrol eleııranlandır,

1*1 Balıkesir Üniversitesi Turizm işletmeciliğ,i ve otelcilik Yüksekokulu ÖFetim Görevlisi
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Şeki! l. Turizın Sürecinin Fonl,isiyonel Çerçevesi
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Kal,nak : .Iohn l,ea,
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II. Sürdüriilebilir Kalkınma ve Çevre:
Son Yıllarda Çewescl, tahrihatın artınasıyla "Sıirdürulebilir Kalkınma" kawamı sık sık tartışılır hale gelmiştir.Siirdürülebilir kalkınma kavramı ilk kcz l987 yılında yayınlanan ve kısaca Brun<lland Raporu olarak bilinen ..C_}rtak Geleceğimiz,.baŞlıklı Diııva Çewe ve Kalkınma Komisyonunım *p.* ıı" *"rn ;;; ve hrtışılmaya bbşIanmıştrr. Flaziran l992,de RioDe Jaııeiro'da toPlanan BirleŞmiŞ Milletler Çevre ve Kalkırma Konferaırsı Dünp Zirvesiıı<lc si.ırdüruletiıi. t"ır,"*" *;;;;t-izerinde durulmuŞ ve globat diizeYde harekete geçirilebilecek eylemler dcgerleııdirilmışİ". uİ.ı";*ş Milletlerin 1987 ve 1992

Y.ıı|arınta 
0tıınılerniŞ oldğtı toPlantrlann sonucunda ortava konulan goruşı"I, gilnümtizde hiıkiırnetlerin, verel örgütlerin, konu ileilgili uluslararası ve ulusal örgütlerin giındeminde giderek ağırhkı, İ]. ı."r, 

"ukil 
etmeye başlamıştır.
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Bu toplantılarda yapılan çalışmalar ve oriaya konuları görüşler "Çewe" ve "Toplum" arasrnda uyumlu bir dengenin

korunmasının araştınlınasına yonelik olınuştur. Stlrdilrütebitir kalkınma stratejisinin saptanmasına ve uygulanmasına yönelik

teorik ve metoğolojik yaklaşunlar halen geliştirilme sti,recindedir

Geniş anlamıyla "Sürdürülebilir Kalkınma" ülkenin gelişme hedeflerirıe, doğal-külttiırel varlıklan yitirmeden ve

çeweyi bozmadan ulaşmasına ilişkin tiım çabalan içeren bir kavram olarak tanımlanabilir. Kısaca, stirdtlı'tilebilir kalkınmanın

u*u"İ, trguntı,rı ihti_vaçlannı ve İeklentilerini, gelecçğin ihtiyaç ve beklİntilerinden ödiin vermeksiz.in karŞılamarıın Yollarını
aratnallır.

lIL Sürdürülebilir Turizm Yaklaşımı:
Yaşarunakta olan somut deııeyimler,ien sonİa artık yapılması gereken, çewenin sürekliliğine ve iYileŞtirilmesine Yönelik

uygun gelişme perspektiflen izlemektir. Ekonoıninin ve çewerrin iç içe olduğu bir sistemde bugiiııiitı ve gelecek nesillerin refahrnı

birlikte duştimerek mevcut ve olası tiretim ve ttiketim şekillerinin çeweyle titlttiııleşmesini sağlamak esas hedef olmalıdır,
, 

Son yıllarda, turizmde yaşanrııı olumsuz gelişmelerin önlenmesi, dengeli ve sağlıklı bir turizm için bazı yaktaŞımlann

ortaya çıktığı görülmektedir. Bu yaklaşımlar içoisinde "Siıırdiiırülebilir Turizm" kavramı ön plana Çıkmaktadır. Siirdtİırülebilir

gelişneye esas teşkil erJan üç temel unsur ekolojik, sosyo-kültilrel ve ekonomik sürdti,rülebilirliktiı.

Turizm §eltöriıniın varlığını gelecekte de stıLrdti,rebilınesi yiiksek 4tlr"y,a" çewesel dilzenlemeler YaPılmasına bağlıdır-

çüııkü, turizmi besleyeıı kayııaklann stirekti korunması gerekmektedir. Hamınadde olmakszın ti'retim YaPıldmaYacağı gibi, doğal

ve külttı,ıel gtıztrlliğini kaybetmiş ve beton yığrru haline gelmiş bir turiun beldesinde tırrizın vapılamaz. planlı bir kalkınma

olmadıkça, turiznı keırdısini bedleyecek kaynaklardan yoksuır bırakılmış olur.

...Sürdürütebilirlik,, kawamı, turizme kaynak olan "txilgeseUyerel özelliklerin" korunup geliŞtirilerek, Çekiciliğinin

devamrn sağlamak olarak ifade edilebilir. BölgeseVyerel özellikler ise, kültürel ve doğal değerlerin gtinliık yaŞarıtırun akıŞı iÇinde

algılann.ası sonucu ortaya ç*arı "görtlntilıleı" dizisidir (Sancar, l99l ).

Genel anlamryla ..Sürdüriİlebilir Turizm"; doğal ve kulturel varhklann, hem _varınrnı düşii,rıerek kullanılması, hem de

mevcut ziyaretçilerin ve yöre halkının ihtiy.açlannın maksımuın dtzeyde karşılanması şklınde tanımlaııabilir. Geleceğe YOnelik

olan bu yaklaşımıla bir yandan hırizm kaıııaklannın kullanrmrna ıJevam edilirkerı, diğer yandarı aYnı kaYnaklann geltrcek nesiller

tarafındarı da kullarulabilmesini $iverıceye alacak şkilde korunmasr esas alınmalladrr. Brımwelt ve L,ane (1D3)'e göre

şiirdüriİlebilir turİzm, turizrn sektöru, ziyarctçiler, çewe ve turistlere ev sahipliği yapaı'ı toplumlar arasında oluŞan iliŞkiler

neticesinde meydana gelebilecek gerginlik ve stirtii§meleri azaltina amacı gti,den pozitif bir yaklaŞımdır. Bu YaklaŞım, uzun.dtiıem

yaşnılabilirtiği, doğal değerler ve insair kalitesi için çalışılmasınr içerir. Goodall (1992)'a göre ise sürdürülebilir

tu.ırro aıan saydaziyaretçilerin ihtiyaçlannı tıırist kabul edetı toplumların hal,at standartlannı il'ileŞtirecek Şkilde, Çewesel ve

kiiltiirel değerleri de koruyarak karyılama anlayışına dayanır. Sonuçta, siiırdtiır0lebilir turiun, turisİ kaUul eden toPlunılann fıziksel

ve sosyokülttirel çewesini tahrip etrıediğ için çekim merkezıne rakamsal olarak dahabüytık ekonomik kazanÇlar sağlavacaktır.

Mütler (ı9ii) *ırrflebilir Erizmi "ç€we ve sosyal uyrmılu furiznı'j olarak ifade etmektedir, Buna göre, nitelikti

büyiine ."artınlması mürnhın olınayaıı kayıuklann daha az k-ullanımı, çevreııin ve insanlann daha az oluınsuz etkileıırneleri ile

elde edilecek her ttirliı yaşanı kalitesinin afrış (yani ekoııernik re}iüm ve subjektif rahatlığmf' Şklinde aÇıklanabiir, Müller,

çewe ve sosyal uyumlı turizrni köş not<talanyla "sihirli beşgen" oİarak it'ade etmelledir. Şekil 2'de göriıldiiğü gibi bu beşgen

şwüardan oluşınaktadır:
- Ekbnoınik retah

Yerli halkın keııdisini subjektif olaak-rahat hissctmesi

- Sağlıkh doğa ve öz kaynaklann konuımasr

- Sağlıklı külttir
- Ziyaretçiihtiyaçlaruıın eıı üst diiaeyde giderilmesi

Şekil 2. Turizmin Gelişmesinin Sihirli Reşgeni

ekoıronrik refah

subjettif ratıatlık ziyaretçi ihtiyaçlarının en

üst dtizeyde karşılaırmasr

sağıklı doğa/öziaynaklann sağlıklı hilttir

korıırıması

KaynıkHansruali Müller, .Çevre Bilincine Erişn ş ve Sosyal.Açıdan UyunıluTurizm", Taizm ve GeliŞme. Tiiı*ive'nitı Şanslan

ve Riskleri,rtı*_aıman Ktıltür hleri Kıırulu Yayın Dizisi, No:4, Ankara, 1993, s,27

şekilde görüldtiğü gibi turizmin gelişmesiyle hiç bir köş ağırlıklı duruma gelmemekte ve dönüŞti'rnltı iliŞkiler birbinni

karşıhklı olarak daha verimli hale getirmekle, t»ylece olumsuz etkileşim ılaha az olınaltadır. Bıırada ulaşılmaya Çalışılaıı dururrı

derıgeli bir turizm e",**;.ir]*aeİ"*"k*. iao" 
"oiıe, 

tiim beş ır"İı*ı, *ğirtı, doğa ve kültür, süjektif bir rahatlık, ziYaretÇi
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ihtiyaçlannın en üst diiaeyde karşılanması ve ekonomik refah eş değerli olarak yan yana durmaktadır. B<lylece, siirdtiırtiüebilir
turizın bu "'sihirli beşgoıi" harmonize etme anlamı taşımaktadır.

Bütilıı bu açıklamalaıdan soma s[irdiiıriilebiir turiznin amaçlan şöyle özetlerıebilir (Inskeep, l99l):
- Turizrnin çeweye ve ekonomiye yapabileceği katkılann geliştirilmesi
- Kalkınmada eşitliği sağlamak (gelir, istihdam vb. açıdan) - Ziyarletgl|c için yfüsek kalitede bir deneyim sağlamak
- Çewenin kalitesini siiırdtirmek

W. Türkiye Açısından Durumİ
Bölgesindeki diğer ülkelerin aksine, kaynaklannın o/o8}'i lıallhazırda temiz olduğu Tıirkiye, Akdeııizin en temiz

sahillerine sahip bulmmakla birlikte, gerekli önlemler ahnmadığı takdirde, bozulmamış doğası, kirlenrnemiş kıyılan, zengin tarih
ve kıiltiiır imajını giderek kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalabileçektir. Ülkemizde, plansız yapılaşma ile. özellikle deniz
kıyılmında yapıların çoğalmasıyla peyzaj ve ormanlar yok olmaktadır. Deniz sulan ve akarzulm, çeşitli atıklar ve kanalizasyon
pislikleriyle kirlenmektedir.

Yaz aylannda bazı turistik yörelerin nüfusu, kış aylarına oranla on misline kadar artmalda ve bu bölgelerde yol, su,
elel<tik ve kanalizas_von hizrnetleri yetersiz kalmaktadır. Doğal çewenin bozulması,al§apı eksikliği, gecekondulann çoğalmasr, su
ve hava kirliliği, traf,ık, teınizlik soruıılan, turizrrı hizmetlerinin gelişmesine erıgel olmakta ve dinleııme ve eğlenme amacıyla
geleıı, gerilimdan uzaklaşmak isteyen trıristleri daha fada gerilime sokmaktadır. Tilırkiye'de aynca, planlanan b<ilgelerdeki.doğat
kaynalilar ve brmlann,taşıma kapasitelerine ilişkin yeterli dtDeyde ara$ırına ve erıvanter bulunmaması, arazi sahipleri ve ikinci
konut kiıoperatiflerinin yapı yasağı veya kasıtlaması kararlanna karşı direnmeleri ve çeşitli bölgesel sektörel planlar için çerceve
oluŞturacak bir çevre master planının bulunmaması da çewe sorunlanru gittikçe artırmaktadu.

Ttirk turizminde son yıllara görülen bazı olumsuz çewesel ve sosyo - kültiirel etkileşimler şöyle ozetlerıebilir (
Örnek,1993 ):

- Bozulan doğal çewe, ağaç kesimi, sebze - meyve bahçelerinin, zel,tinliklerin, bağlmın ve ormanlmın bilinçli olarak yok
edilmesi.

- Turizin dışıııdaki alanlann, özellikle de tanmın gerilemesi ve turistik monokulttiırlerin oluşması. Sadece turizme olaır
bağımlılıktan ötilrü yörede yapyan insanların risklerinin olağanüstü artrnasr .

- Toplumsal krırumlann, özellikle aile yapısmın geri döndiirüleıneyecek değişikliklere uğamasr, ttıketim
ahŞkanlıklannın artması, furiste özenme, onun hayat standartına erişmeyeceği bilinçi ile kendi yaşaıtığı ortamdarı ve hayattan
ŞikaYetÇi olma, aşağılık kompleksi, çocuklann dilenmeye başlama^sı ve turistik yörelerdeki suçluluk oranının artına$.

- Değerlerin; normlann, zevklerin, geleneklerin bozulması, dilin bozulması, ktiltiir dtiaeyinin dEmesi, yabaııcılann
zevkine uygun gösteri ve şovlann dtizenlenmesi, yeıneklerin yapılması.

Stiırdtiırülebilir kalkınma kawamı ile birlille birçok tllke kiiltiirel, tarihi ve doğal varlıklan koruyucu, geliştirici politikalar
ve Planlar tiretmeyi ulusal bir görev, insancıl bir aıılayş olarak değerlendirmeye başlamrştıı. Avnıpa Birliğihe tam üye olma
yolıırıdaki Tiirkiye'de turizm sektOrllniin, beklerıen yatınm hedeflerine ulaşabilmesi için bu sektörtkı temel dayarıağr oları doğal ve
kültilrel değerlerin korunması önkoşuldur. 'tiirkiye'de her alanda olduğu gibi turizm alanında da, sosyal, ekonomik ve çewesel
hedefleri bir arada ve derıge içinde gerçekleştirebilecek. daha önce yaşamş olan nesillerin bıraktıkları maddi ve marıevi «leğerlere
ve daha sonra yaşyacak olanlann kaynaklarırı tDerinde sahip olduklan haklara saygılr olrurması inancı hakim olmalıdu. Aksi
takdirde uzun dönemde doğal ve kültilrel değerlerin tahribi ile ortaya çıkacak kayplar hedeflerıen turiıım ekonomisine ve
kalkınma Çabalarına ciddi engeller getire,cektir. Türkiye'de de son yıllarda sıkça telaluz edİlme,re başlaıran stiırdiiırülebilir turizn
konusunda baŞarılı olabilmek için turizrn işletmeleri, medya, bireyler ve turistlere büyii,k görevler düşmekteılir. IJunun yanında en
öneınlisi devleün bu konuya daha ciddi yaklaşımı gerekmektedir. Özellikle, Turizm, Külttir, Çewe, orman, Tanm, Maliye, Milli
Eğitim Bakaıılıkları ve DPT'ye buytık görevler düşmektedir. Ttırtiye'de bazı Avnıpa ülkelerinde geliştirilmekte ve uygulanmakta
olan ekonomik verimlilik, toplumsal sorumluluk ve çewe §ilinci temellerini önplana çıkaran siirdiiırülebilir turizm aırlay.ışının
turizm politikalannda yer a|ması ve uvgulanması gerekir.

V. Sürdürülebilir T,urizmin Uygulanması : .

Stlırdilrutebilir turizrn anlayışının hayata geçirilmesinde kamu kuruluşlanndarı, gönüllü kuruluşlara kadar turizmle
doğrudaiı veYa dolayh olarak ilgili tiiın organlara ve kişilere büyük görevler düşmektedir. Strdtirtilebilir tııriznle ilgili olaıı
tarallarur rolleri aşağıda açıklanınakladır:

d Sardüralüilir T'uimıde Hak*metleıe Diişen Garevler:
- Çewe ile ilgili }asal diizenlemeler, akrlcı ve uygulaııabilir bir me\rzuatn geliştirilmesi
- Turizınin Çewesel, hilttiırel ve ekonomik etkilerinin araştınlması, çewe koruırmasına ve çewesel iyileştirilmeye

yönelik teknolojik araştırmalann geliştirilmesi
- Stlrdtiırtllebilir tıırizni geliştirmek ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek için uygun eğtim programlannın

geliştirilmesi ve desteklerımesi
- Her bölge iÇin stırdünllebilir bir huimı gelişimini plaııtamak. Plaıılama çatışmalarında merkezi, botgesel ve yerel

otorite sorıımlulııklannın bir bütİıntük aıüayşı içerisinde olması, ulusal ve bölgesel diizeyde işbirliğnde bulmmalan.
- Turianle ilgili kararlann alırımasında tiiçn kesimlerin katılımını sağlayacak kamuoyu danrşma mekanianalarırun

oluşhırulması
- Çewesel ve kiiltitrel açıdan duyarh olan alanlarda turiuni kontrol «lecek ınekanianalan işletmek
- Sıirdiirülebilir turian gelişimi için bir ölçme metodu gelişürmek
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. yöresel ekolojik, fıziksel ve sosyal taşıma kapasitelerinin belirlenmesi, mevcut mazi kullarıım plarılannın tavan

kapasitelerine göre revize edilmesi
- Tarihi değerlerin ve sanat]ann korunmasını sağlamak

- Yöre kiilttirt[ıe ve doğal çewesine uygun yeıu yapl standartlannın geliştirilmesi ve desteklgımesi

- Turistik konaklama teşislerinde çeweye dost yönetim sistemlerinin uygıılanmasr için gerekeıı destğin sağlanması

- yatınm ve planlama yapılırkeı sadece btigtiırtirı kuşaklarının geieksinimi değil gelecek kuşkların da gereksinimlerinin

ükkate alınması
- Tuiante ilgili devletin ttirn kurumlarırra stirdıırulebilir furizm hakkrnda yeterli bilgi verilmesi ve işbirliğ mekanizrıası

oluşturulması
_ Stırdürüebilir.turizm ve çewe gibi konularda uluslararasr işbirliğine gidilmesi

Bekli peı-iyodlarla Avnıpa'dakine benzer bir "Ttiırkiye Turizm ve Çewe ÖdÜti" ntiıı dilzenlerımesİ

bı Turizm Sİharriniin Siirdıiıilebilir Tuizmdİki Rolii, Iaoüması Gerekenler:

- çeweye zırar vcrecek faaaliyetlerdeıı kaçınılması. Turizm alanrndalii arazi, orman ve su gibi kaYnaklann siiırdüriilebilir

kullanımuu sagianıak
_ çekadeginde siiırdürilüebilirlik ve kalıçılık olan çevıt! dostu turisük iiıriınlerin geliştirilmesi ve bu konuda tııristlerin

bilgilerıdirilmesi ( yunruşak Turian vb. ). Aynca, sıuıulaıı turizm iirtiırı ve. hizmetlerin toplam değerlerine ve bu değerleri

çevreleyen ortama uygun olması
- Atıklann minimuma irxlirilmesi. Gerekli yerlerde arıtma sistemlerinin kurulması

- Kaynak kullanımında etkinliğin artınlınası ve çeweye uygun girdi ve donanınlann deweye sokulması ( Orrıeğİıu kaelt,

cam ve turistik taıitım malzemelerinin tekrar kullanılabilecek şkilde hazırlanması )
_ Teşislerde enerjinin etliili ve verinıli kullanılmasr. Mümktin olan yerlerde gtıneŞ ve riizgar gibi alternatif enerji

kaynaklannın tercih edilnresi

- Stirdilrlllebiliılik gözöntlııde bulundurularak tasarımlann yapılması

- İşletmenin su kalİtesi, taşıma kapasitesi ve çewesel esteük gibi konularda çevresel performasuun bağımsız bir Şkilde
değerlerıdirilmesi

- Yönetim dtizeyinde bir çewe temsilcisinin görev alması
_ Turistlere tam ve inandıncı bilgi sunulmasİ. Özellikle tur operatörleri taraİindan turistlere gidilecek Yerlerde uYulması

gereken davrarıış kurallan ile ilgili olarak tavsiye niteliği taşıyan rehber kitapçıklann verilmesi Avnc1 tur oPeratörlerinin trıristler

için çewe eğitim programlan Jiızenlemesi ve rehberlerin eğitiınine katılması. Nihayet, operatörlerin, faaaliyetlerinde daha Çok

yerli rehberleri ve doğa turizın hiunetlerinde yöresel iiı-ü,ııleri tercih etmesi
_ n Tek bir dtınya ,, kawamı çerçevesinde toplumsal, çewesel ve ekoıromik bakımındarı sorumlulıılilar ytlklomiş bir

turian setiörü oluşhınnak için ulusal ve uluslararası organlarla işbirliğine gidilmesi

. dSard*riilebilirTuizındeGaı*IliiKuruluslannRolleri:
- tfumuoytııun bilinçleııdirilmesinde daha [azla etken olunması

- stırdii|rülebitir tıırizrrıin geliştirilmesi için yöre halkının desteğni sağlaınak

- Turizırıin sürekliliğini zedeleyecek oluşumlara karşı çıkmak ve kamuoyu oluŞturmak

- surdiıriıtebitir hırizır,ıle ilgili olaıak araştırma yapmak ve yenİ turİzın tlrtlıÜerİ ve pğelerİ önermek

- Siiırdtırülebilir furizın konusunda kamu ve özel kuruluşlara destek vermek

ıi) Birwsel Tuisıin S*rdüriilebilirTuizmdeki Rolleri :

] _ Çevresel sorurııluluğa sahip ve güven duyulaıı ba operatörü tercih etmek

_ Turist kabul eden toplumların coğatyası, tarihi, geloıekleri ve yöresel değerleri hakkında bilgi sahibi oknak

- Yöre ekolojisine ve kiiltiiı,iilıe zarar veren iırtırı hızrneflerderı ve ulaştırma araçlarından kaÇınmak

_ Yerel toplumlan olumsuz y<ınde etkileyec'ek veya yöroıin doğal çewesine zaıar verecek uygrmsrız dawaıııŞlardan

kaçınmak. Kültrel ve çewesel açıdan duyarlı bir şekilde seyahat etmek

- T,Jrist kabut etlen ülkelerde yardıma ihtiyacı olan kaynak koruma faaalİyetlerİnİ destekleınek

f;-İiffi bir cilgu olan hırizrnin kaynağıru bir tilke veya yörerıin doğal ve sosyo-kiılttirel değerlen oluşturmaktadır.

TuTizrnde başan ancak uu tarşıııı etkileşimin tahribe yol açma<lan slırdiırülebilir ulanılılıa kııllanılrnasıyla gerÇekleŞbiliı.

Sürdüfiılebilir gelişme, çevre kalitesinin ve toplum hayatının siırekli olarak stırdtlrtiüebİlmesine imkan verecek diizeYde

gerçekleştirilenİo g"ış*"d". Stırdiıçülebilir turizmin başanh olması isteniyorsa, niteliksel büytrneye, kaynaklann stiırekliliğine

ve diirüsçe k-ullaıulmasına, ahlak değerlerinin yüceliğne gerekerı önem .verilmesi ve etkin uYgularnalara gidilmesi gereknektedir,

Surdiiırtilebilir turizırı için kaınu ve özel sektörüıı btıttın duzeylerindeki planlaına ve karar alma süreÇlerinde bn uYum ve §birligi

ortamı oluşturulmalıdır. Kamuoyu bu konuda daha fazla bilgilendirilmelidir. Daha geniş olarak, yaygın plaıılama arılayıŞı

çerçevesinde, tamamlalıcı ekononırk ve erıdüstriyel faaliyetlerin turizm ile uyunlu bir biÇimde dtızeıılenrııesine dikkat edilınesi

gerel«nektedir, Sadece turizııı değl, bolgeniıı ttlın gereksinimlerini dikkate a]an havaalanları. kaıaYolları, ÇeŞitli donanımlar ve

attyapı yaünmlan yapırrır esas alınarak drızenlernelere gidilmelida. Tiırkiye'de doğru bir turizın Politikası ve_kaYnakltrın oPtinıal

kııllaıumı ile trıriamin kendi kaynaklarınr yok etrnedEn, verimli bir şkilde kullanılarak turiande stı'rdii'rüebilir geliŞme

sağlarıabilir.
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sAI\tAyi vu yoĞtıış yApILAşMANIN runizME nrrir,nni

Gönüt DEMIRPENÇE
Turizm ve Otelcilik Programı

Fırat Üniversitesi

ı. ciniş
Gilniintızde "bacasz sanayi' olarak tanımlanan turifirı, lilkelerin gelİşmİşlİk ölçüstlrıtirı bİr göstergesİdİr. Pek Çok dilrıYa

tılkesi bugtırı btıtçelerini turizın gelirleriyle denk tutabilmektedir. Ttirkiye'de ise son yıllarda bu konuya yavaŞ YavaŞ gereken önem

verilmeye başlanmış ve özellikle yapişletdewet modeliyle pekçok turistik otel, ınotel ve tatil köyü yapılmıŞtu.

Ancak, sanayileşme çabalan, yerleşim yerlerinde ısınma amacıyla kalitesiz yakıt kullanımı çewe kirliliğine Yol aÇmakta,

bu dıırum.daıı da tarihi eser ve tatil merkezleri olumsız yönĞ etkilerırnekiedir. Aynca göl ve derıiz kıYılanna Yoğun bir Şkilde
yapılan site, yazlık ve villalar, aynca yerleşim merkezlerinin karıalizasyonları su kirliliğinin baŞlıca nedenleri arasında Yer

almaktadır (3).

Bu amaçla, Doğu Anadolu Bölgesihin başhca tııristik göllerinden biri oları Hazar Gtilühttı bu özelliğini olumsuz yönde

etkileyecek diizeyde kirlerune tehlikesinin bulunup bulunmadığ standart metodlar kullanılarak araŞtınlmıŞ ve bu konuda hern

Ttiırkiye ve hem de Diirıya ytızeyinde yapılacak çalışmalara kaynak sağlanması hedefleıımİŞtir

2. LİTERATİIR BİLGİ
Elazığ, Doğu Anadolu Bölgesihin hernen hemen ortasında olup, batısında MalaŞa, kuzeyinde TuııceÜ, doğusıında

Bingöl, giiaıeşnnde Dyarbakır illeri ile konşu olan Elazığ Fırat }Iav-zaşında bulıınmaktadu.

Elaağ tarihi l{arput kalesinin bulundÇu tepenin eteğinde Cuınhuriyet döneminde kurulmuş planlı Şhirlerİmizlen
biridiı_ şehfin tarihi yeııi olmakla beraber, yörenin ve özellikle tarihi Harput şhrinin devamr olarak di§tırıuldtığ-ıınden Anadoluıııın

en eski yerleşim merkederinden biri olarak bilinir.
Harput, Taş dewini görmuş ve en az 4000 yılhk bir geçmiş s.rhiptır. Mevcııt tarİhi kaynaklara göre Harput\m eıı eski

sakinleri M.Ö. 2000 yıllarındarı itibaren Doğu Anadoluya yerleşan Hrırrilerdir. Hırrrilerderı sorua bölgeııin Hitit, daha sorıra

Urartulann hakimiyetine girdiği görülff
Haryt M.S. 1. asrdaı M.S. 3. asra kadar Rgrnlılanrı datıa soııra Bizaş ve Sa§aıüi idrcsfu.ıe girmi$ir. 9. yirzyrlda SelÇı*lU

Arhıkoiruılar,, ihıaıııııar, Dılkadircğulltrı, Akkoyunlıılar idaresi altında kalınış, l5l5 ylında Osmanlı hakimıYetine girmiŞtir.

osmanlılar döneminde öneınli bir ktiılttir merkezi durumwıda olan Ifurputta bu dönernlerin izlerini bugiin bile görmek

mtımktiııdıir.
Tarihi devirlerinden kısaca büsettiğimiz Harput birçok eski Türk şehirlefi gibi yavaş yavaŞ terk edilrniŞ, 1834 Yılında

mezra denilen yerde bugiınkü Elazığ kurulmaya başlamı$ır. t879'd.a Vilayet olmuş ve |937de Atatilürk'iln Elazığa teŞrifleri

sırasında ,Azft ili, anlamıııa gelerı Elanğ adı verilrni$ir, Şehir aynca Hazaı Gölü, Kebaq l(ralcala ııe CiP BarajlaıYla 'göl ve braj

golo *l-,l" "ç*rt , olöıkça gelişni$ir (2).

llazar COjİ*, 
herşyden önce gerıiş ovalaruı ortasında bir göller ve nehirler bölgesidir. Kuzeydeıı Munzur, Murat ve Karasu

nehirlerinin sııur teşkil ettiği Elazığ, batı ve giiı:ıeyden Fırat nehriyle çewilidir. Bu nehirlerin Çewelediği tİilge iÇinde ise Mastar

ve l{azar baba dağlanıun arasına sıkışmış }fuzar Gölü (Gölc[ik) yer alır. Hazar Golü bu yerlere canlılık veren, deııiz seviYesindeıı

1250 metre ytıkseklikte 22 km uzuııluk ve 5-6 km gerıişliğinde bir tektonik gölür. Bu gölü herzamaıı benak bir mavilik veYa

koyudan açığa giderı tatlı bir yeşit reıgin içınde gtırmek mtiçıktındtir. Etrafında sıralanan çeşitli kuruluŞlara ait kamP ve tesisleri

ile halka aç* plaj ve mesireleri bütiıııı bir yaz boyunca Elazığ ve çewe iller halkırun en giDel dirılerıme ve eğlerıce Yerlerinderı

birini teşkil eder (l ).

Hazar Göli Kirliliği İıe iıgıı Çalışmalar
Bu konuda yaplaıı çalışnalar. daha çok ağır metal kirliğine yönelik olmuşsada tlazai Gölü keııannda demirÇelik

tbb,rikalan bulunmamaktadır. Bu nederüe araştırmalanmız, Hazar Gölil kirliliği ile ilgili ilk ve tek geniş kapsamlı çalışına

ozelliğini taşımaktadır.

3. MATERYALvE METOD

Örneklerin Sağlınması
örnekler Hazar Gölü turianinin en carılı olduğu 15.05.1996-15.09,1996 tarihleri arasında göltiırı çeşitli yerlerindeiı ytizey

ve 6 m derinlikten aluıdı.

Analizin Yapılması
Analizlerde A.B.D.hin WPCP, APHA ve WPCF enstittilerinin önerdikleri staııdart yöntemler uygulanmrştır (Bu

yönteınler T.S.E. tarafındaıı terctime edilmiştir).
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Alkalinite tayininde selreİük IICI (hidroklorik asit), bağlı klor tayininde seyreltik agNO:, organk madde tayininde

seyreltik (potasyum permaıganat), toplam sertlik tayininde seyreltik EDTA (Etileıı Diamin Tetra AsetikasiQ çözıeltileriyle

yapılan titrasyon me,todu, nitrat, fosfat ve sii(fat tayininde spektrofotometrik metod, İletkenlİk tayininde kondiiktometrİk metgJ

kullaııılırkeır, pH ölçiinıleri pH metre ile yapılmıştır.

4. BULGULAR VE TARTIŞMA

Tahlo 1: Kirlilik §.[nır değerleri ve Hazar Giilü bulguları.

ki rlilik paremetreleri Sınır Değerleri Çalışmada Elde Ettiğimiz Bulgular

Alkalinite (mğ/lt) l 0.5 7 .8-10.4

Bağlı Klor (mg/lt) 600 390.84 l 8.8

Fosfat (ıng/lt) 1.5 0.8-1.7

İletkenlik ( pohm- 1 cm- l ) l 600 l450-1700

Nitrat (mg/lt) 45 8.6-50.8

Organik marJde (mdlt) 3.5 3.84.7
pIü o1 6.2-9.6

Sillfat (mg/lt) 250 88.8-254.7

Toplam sertlik {FS") 50 47-54

Elde edileıı dğerlerderı kiıülik paranetelerinın }laztr Gölühtlıı ha bölfuılerinde sııur değerleri a$ğr, baa bölgeloiııde sınır

d*€rt€rin alhıda ııe 1akuuntta olduğu.belirlendi. Ancak kirliliğin fabrika ve }apıtaşnadan oluşup olıışnadğnı tam anlarnıyla saptaınak

içm bıı çalışmaıım hş aylrııda da sthdür'ıiJrnesi gerektiği, aynca bu tatrihtende Siwice BelediyesininTlaztr Gölılhttı kirliliğni önlerırek

anıacıyla 1apacağ yatnmlrın ve maü baıı-ak pr,ojesinin etkilerinin de takip edilecğ kaıusuıa varıldı.

5. soNtJç
Çewe kirliliğinin tııriırni olumsuz yönden etkiloımeslnuı ara*ıılrnası, yerytiziindeki tiim göl, derıiz ve akaısularda

siırdiırtiİnesiniı,ı dıneıııi açıLlır, Ancak bu şkilde kirlilik artık teııüleııenıez bir dıınmıa gelındeıı önce öıılerıebilir ve tenrİzlenmesi İçirrde

aşn rnasaitar da yapılmarıuş olıır. Twiırnin gelişrrcsi, ükemizin geüşıış iilkeler diizeyine ıılaşnası için smı d€rece öneın taşıınaktadrr.

Böylesi bir getişrıeııin ise katitenin sağaımıası, turizrn kaırıaklarııııızn en ideal şkilĞ konmması, toplun aüıevlııOe yeterli bir hırizn
bilincirıe ve kiıltiınıne ulaşlması, ciddi eğtim gormtŞ tıırizn persoııelinin artışı ilemtlrnktlrı olacağ iııaıcuıdayım.
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o,tUR[rM Iıl / B 3 TURi7,I!IDE FİNAI\SAL YÖNETİı!!

OTURUM BŞKANI : PRoF,. DR. ERTUĞRUL ÇETiNER - G^Zi Üxİvpnsİrısİ

ıÜnı<iyn'nn rııirr ovUNLARı SALoNLARININ oTEL niııxçoı-ıRıNA KATKIsı vE uıirı ovUNLARı
cnıinırRixiu vsnciı.nxoiRiııunsi

Y rd. I}oç. Dr. Orhan M3sut §ezgin
Gazi universitesi

Ticaret ye Turizm Eğitim Fakültesi

- Gtlnde 400 Milyar, yılda 50O Trilyon liranın döndüğu talih oıtınlan işletmeciliği gti,rıcel bir konudur. Güncel oltJuğu
kadar da çok kapsaınlı olan b1 konuyıı üç etapta aıılatmak istiyoruz.

l. 'l'tirkive'de 1'alih Oyunlannın Kısa Tarihçcsi,
2. 'I'tiırkiye'de Talih C\ıınlan Mcızuatı,' 3. 'I'alih Ownlan Gelirlerinin Otel Bilançolarına Katkısı ve Gelirlerinin Vergilendirilmcsi.

l. Talib Oyunlannın Kısa Tarihçesi:
Tiirki_ve'de ilk talih oüıınlan işletmesi,7470 Sayılı T.C.Turiun Bankası A.Ş.'nin kııruluş kanunuııuıı l8. Maddesine göre

27.3.|969 gtin ve 6l|1524 Sayılı Bakanlar Kurulu,Karanna <layanılarak 9.5.1969 güniirıde talih oüıuılan işletnıeciliği yapmak
iiaere ktırülıın İstanbul Talih O1ımlan Limitet Şirketinin kuruluşu ile faalilete baştamış bulırrımaktadır

Ankarada Marmara (Xelinde, İstanbul'da Yeııikoydeki Sait Flaliın Paş Yalısında ve İ2mirdeki Çeşme Ciclinde her tiırıü
talih oyunları oynatılabileı:ek yerlerin tesis eıiilmesine ve bu oyun salonlarına yalnrzca yabaııcı pasaport taşıyarılann girmesine
mtisaade edilmesi, 29.5.1962 tarihli l}akaıılar Kıırulu Karan ile müsaade edilnriştir_

T.C. 'ttırizm Llankası, Sait Halirn Paşa yalısında talih oırrnları oyıatmak iizere Investment Opportunities isimli biı,
Amerikan Firması ile aıılaşarak, "istanbul -lalih Oyunlan Limited Şirketini Kurmuştur."

Kuruluşuıdan 23.1.1973 tarihiııe kadar Yeniköy'deki Sait tlalim Paş yalısında lbaliyette bulunan şirkct, burada olumlu
sonuÇlar elde edemeınesi tizerine, İstanbul tlilton Otelinin Şadırvaıı isimli salonuna taşınaralı faaliyetiııe buraıla devam etmi$ir

Söz konusu şirketin taIih o_ıunlan faaliyeti, yabancı uyrııLlu ortağın 30.7.1975 tarihinde yurt dışına kaçması ile sona
ernıiştir.

T"C. Turizm Bankası A.Ş.he ait olan talih o1ıınları owatma yetkisi, Bankanın'I'tlrkiye Kalkınma Bankası ile birleşmesi
ile sona ermiştk.

Daha sonıalan. talü o1rrnlan oynatılabilecek mahdleri tesbit ve bııralan işlete,cek kişiIere izin verme yetkisi, 1982
tarüli 2634 salılı Turizrni Teşvik Kanununun l9/b Ma<ldesine görc; Turizııı Bakanlığırıa verilmiş bulunınaktarlır.

Türkiye'deki yaklaşık l00 talih ownları salonu, bu yasaya göre faaliyctlerini stırdtirınektedir.

2. Türkiye'deki Talih Oyunlan Merrıuatı:
Türkiye'deki talih oyunlan meyzuatı aşağıdaki yasa v€ yönetmeliklc,rden oluşmaktadır:
- 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kaırununun l9lb Maddesi: Bakanlık, belgeli turian işletmesiıün taııraınlayıcı bir bölümü

olmak kaydı ile talih oyunlan oynatılabilecek mahalleri tesbit v9 buralan işletece,k kişilere izin verme yetkisiıe sahiptir. Bu yerlere
yabancı pasaport taşıyanlann dışında, kimlerin haırgi yrtlarla girebileceği Bakanlıkça belirlenir.

- l4.10.1993 tarihli (R.G.2l728) Turizın Yatınm ve İşletmeleri Nitelikleri Yönctmelğinin l35-136 ve 137. Maddeleri
Ta l ih Orı.uılan İşletınelerine ayrılmış bulunmalitadır.

- 8.1.1983 tarihli "Talih Oytııılan Yönetmcliği": S<izkonusu bu yöne,tmelik talih o1ruılan işletmelerinin izirı, bu yerlere,
kimlcrin ııasıl gireceği vs. gibi hususlan dtleefılcmektedif.

- Talih oyunlan salonlaruıdan elde edilen kazançlarda asgari vergiıi dlzenle.ven l93 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
Miikerrer l1l. MadĞsi (Bu madde 1.7.1995 tarihinde yiiftirlüğe girmek ilzcre 2.6.1995 tarihli 4108 sayrlı kanluıla ekleıımiştir.)

- 12.7-1995 tarihli Seri No: 52 Sayılı Maliye Bakarılığının "Kurumlar Vergisi Geı-ıel Tebliğ."

3. Talih Oyunlan Gelirlerinin Otel Bilançolanna Katkısı ve Gelirlerin Veryitendirilmesi:
1969-1975 yılları arasında talih oywıları ovnatrna yetkisine sahip T.C. Turizm Bankası A.Ş. İstanbul Talih Oyurılan

Limited Şirketinden ilıi şkilde gelir elde etmektcydi.
l. Kira sözleşmcsine göre kira gcliri,
2. Pursantaj sözleşmesine göre, Banka, şirket gelirlerinden brut 200 bin Dolara kadar olan kısnrındano/ol0,200 bınden

300 bin f)olara kadar olan kısmından o/o20 ve bunuiı iiaerindeki kısımdan ıJa%30 pay almıştır.
193 saylı Gelir Vergisi Kanununuır Mtikerrer t l l. Maddesine göre, talih o1tınlan salonlanndan elde edilen kazançlarda

asgari vergi:l
2634 sayılı Turiznıi Teşvik Kanruıuna göre talih oyruılan salonlan işletmeciliği faaliletinde bulunan gerçek usulde gelir

vergisine tabi ticari kazarıç sahipleri; cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek iizere, talih oü,unlan

1Bu madde 1.7.1995 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 2.6.1995 tarihli4108 s. Kanunla ekienmiştir
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salonlannda bulrırıdrrrduklan ilk 6 oyun masasinın her biri için aylık l00 000 000 lira, sorıra geleır her oyun masası iÇİn İSe 75 000

000 lira ve ilk 60 oyun.makinasuıın her biri için 10 000 000 lira, sonra gelen her oyuı makinası için ise 7 500 000 lira asgmi vergi

öderler.
Yukıanda yer alan tutarlar, Vergi Usul Kanrrnu htıktiçnlerine göre o yıl için belirlenoı yaniden değerleme oranı ile

çarpılmak suretiyle yeniden tesbit edilir ve izleyen yılda bu tutarlar esas alınır. I]akanlar Kurulu bu tutarlan l0 katına kadar

aflrmaya yetkilidir. Bu yetki talih oyurılan salonlanrun bulunduğu trırizm bölge, alan ve merkezleri itibanyla farkh ıniklarlar

tesbit edilmek suretiyle de kullanılabilir.
Aylık dönemler itibarıyla hesaplanan bu vergi, miiteakip ayın 20 nci giinü akşamına kadar gelir vergisi bakımından bağlı

bulrrrıulan vergi dairesine tıir beyaırname ile beyan edilir ve aynl sil!,e içinde Odena. Rir Onceİi yıl içinde tüakkuk eden bu

vergilcr, 1rllık beyanrrame iizerinderr bu faaliyetc ilişkin olarak hesaplanan gelir vergisindan mahsup edilir, mahsup edileıneyeır

vergiler ise red ve iade edilmez.
Cari vergilendirme döıremine itişkın ödeırmemiş geçici verginin lalih oyuıılan saloırlarından elde edilen kazanca isabct

eden kısmrnrn; bu mad<le gereğince ödenen asgari vergi kadarki kısmı terkin edilir. Geıçici verginin talih oyunlan salonlarındarı

elde edilen kazanca işıbet eden kısmı, talih oüunlan salonlarından sağlaıran hasılatın toplam hasılat içindeki payına göre

hcsaplanrr.
Yapılan iı,ıceleıneler sonucunda bu nıadde gereğince ödenmesi gereken, geçmiş <lönemlere ait asgari verginin eksik beyaıı

edildiğinin tesbit edilmesi halinde, eksik beyarı edileıı bu kısım için re'sen veya ikmalen asgari vergi tarh edilir ve tarh edilen bu

vergiye tnza ve gecikme faizi tatbik edilir. Yıllık beyanname verme süresi geçtikten sonra bu tarhiyat, yıllık beyaıınamede beyan

edilen kazanç iiaerinılen hesaplaııaıı vergiyi aşan vergi farkı için yapılır. lJir önceki dönemde ödenmesi gerekerı verginin yıllık
beyanııamede mahsup edilen tutan için ise ceza ve mahsup tanhine kadaı gecikme ibizi ar.anrr.

'talih oııuılan salonlan işletmeciliği faaliyetinıie bulunan kurumlar vergi miikellefleri cle cari vergilendirme döneminin

kuruınlar vergisine lnahsup edilmek tizere bu maddede belirtileır esaslar çerçevesinde asgari vergi öderler.

Bu uygulamanın usul ve esaslan Maliye Bakanlığınca tayin ve tespit olunur.
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YİYECEK-İÇECEK işıırıvıtırnixon ıvıııiynr KoNTRoL sisruırınni vr rünıdyE AçısINDAN
uy Guı"AI§ABiıin ıiıiĞi

Prof.Dr. Ahmet ULU
Arş. Gör. Mehmet SARIIŞIK

_ Adnan Menderes Üniversitesi

I.GENEL AçIKLAMAI-{R 
Tıırizm İŞletnıeciliğ ve otelcilik yiiksekokulu

İŞlctmeler bir Yandan gelirlerini arttırma çabas içerisindeyken diğer yandaıı maliyetlerini kontrol altında tutmaya
ÇalıŞırlar.Kr mğının Ytlkseltilmesindeki eüiin yöntemlerden birisi de budur.işletmeler t'aaliyetlerini devaın ettirebilmek yuni maı
ve hizrnet tiıretebilmek iÇin birtakım mal ve hizrnetleri ttiketmek zoıruıdadırlar.Tiıketimi zorunlu bu mal ve hizmetler iizerintie
uYgulanacak etkin bir maliyet kontrolu , işletmeııin kar heclellerine ulaşmasındaki ilk adım olacaktır.

YiYecek-iÇecek iŞletmeleri de diğer işletrneler gibi gelirlerinin kontrolu kadar maliyetlerinin kontrolurıa öncrn vermek zorurı<ia
oları iŞletmelerdiı.Üretim aşmasıda özellikle işilik ve hamınadde gitterlerinin yoğun olduğu bu işletmelerde kapsamlı bir maliyet
kontroluna ancak l9701i yıllardan sonra başlanabilmiştir.Özellikle son yıllarda konuyla ilgili teknolojik gelişmelerin ve egitim
olaııaklannın artması,YiYecek-iÇecek işletmelerinde de maliyet kontroluna yeni bir bolut kazandırmıştır.Konaklama işletmelerinin
YiYecek-iÇeıek ünitelerinden okul kantinlerine, fabrika yemeklıanelerinderı birinci srruf restoranlara kadm tiim yıyecek_içecek
işletmelerinde belirli bir maliyet kontrol sistemi oluşturulmuştur.

Özel YiYecek-iÇecek iŞletmeleri gelirlerinin tiimiinü, otel işletmeleri toplam gelirlerinino/Ao'ına yakıı boltıııniiııü yiyecek ve
iÇecek sahŞlanndan elde etmektedirler.Yiyecek-içeıcek işletmeleri ol<tulıça geııiş bir alana yayılınıştır.Rekabetçi politikalar,
ekonomik YaPı, sosYal değişmeler ve kişilerin isteklerindeki tarklılıklar tlretilen ve sunulaıı yiyecek ve içeceklerin de çeşitlerini
arttırmaktadır. Üretimdeki rekabet artışı maliyet kontroluna da yarısıınakta ve işletmeler özelliklgine uygun ınaliyet kontrol
sistemleri bıırıimsernektedirler.Sistemler farklı olsa da he<lef aynıdır: kar mar|ını ytıkseltmek ve maksimum verimlilik seviyesine
ulaşmak...

2.YİYECEK_içıcnx İşı,trıvırı,ınixon MALİYET KAVRAMI
MaliYet bir karara(bir hill«ne) katılmak için vazgeçileıı diğer alternatit]erin parasal değeridir. ()lası lırsatlar serisinden bir

*ıÇimin YaPılması beraberinde maliyeti getirir. İşletmenin kuruluşu, işleyışi, mal ve hianet ffetilmesi veya geırel olarak işletmenin
t'aaliYette buluıımasıyla ilgili ttirn giderlere/aaliveı giderlen denir. Bu durum dar anlamda ele alındığında, sadece mal ve hizmet
üretimi için yapılan giderılıae maliyet adı ı,erilir.

Maliyetin meydarıa gelebilmesi için mal ve hianet tİıketimi gerekmektedir.işletınenin mal ve hizmet iiretebilmesi için de tıahsi
geÇen ttlketİmi YaPmak zorundadır. Mal ve hizmet iiretimi işletmelerin hedeii olduğuna göre, bu hede|lere ulaşmak için potansiyel
olarak katlanrlan ve parasal olarak ölçülebileıı terime nıaliyet adı verilir.

YiYecek ve iÇecek maliyetlerini tekrar satılmak tizere alınan mad<leler oluşturmaktaılır. Örneğin, satıalınan et pişirilip
restoranda servisi YaPılabilir ya da bir şişe viskiırin kadehler halinde barda satışı gerçekleştirilebilir. Oysa satınalınan bir kızartma
tcnceresi Ya da tuvalet kağıdı yiyecek-içecek maliyeti olarak tieğerlendirilemez. Restoran 1a da otel işletmesi bu malzemeleri
kullaıuraina sataıTraz- Yivecek maliyeti, restoran vela yye,cek sunan işletmelere ham ya da yan hazırlarımış olarak teslim ettilen
tllrn gıda maddelerinin maliyctidir. Bu maliyet taşma ve tesliınat ına<ldelerini içerir tiakat işgücü ve teslimat soıırası olası
maliYetleri kaPsamaz. İÇecek maliyeti restoran ve bar alanlaruıda servisi yapılan ttiırn likörleri, yraplan, bira ve hatif içecekleri
kapsar.

Hem konaklama hern de yijecek yğlal,an işletmelerdeki maliy.etlerin btıvııt Ui, kısmınr sabit nraliyetlcr ile iş hacmine orantılı
olarak değiŞneYen -Yan değiŞkerı maliyetler oİuşturur. Servis eılilen yiyecek ve içeceğin maliyetleri ile buılann satışlarından
sağlanan gelir arasındaki İark brm kar (zarar) ya da briit kaıkı <>larak bilinir. Bu fark işgiicü maliyetiyle ıtiğer harcanıalan
kaPsaYacak Yeterlililie ise iŞletme başanlıdır. Tersi bir durum sözkonusu ise işletme kayıp ı,eriyor demektir ve bu si1rekli devam.
eıJerse o işletme kapılannı kapatmak zorunda kalacaktır.

3. Y İYEcEK-İçucı x MA LiYET KoNTRoLtJNı.JN KAPSA}4 t
İŞle§neler mal Ya da hizınet itretirken üç arıa gider kaleıniyle karşılaşır: malzeme giderlei, işçilik gicterlen, gm4 ğderler.

Yi,vecek-iÇecek iŞletnıelerinĞ de bu üç uırsur diğer işletmelerde olduğu gibi birarada değerlendirilmek zorundadr. Bir bardak
Yröbın veYa bir PorsiYon bifteğn iŞletmeye olan. mali_vetini hesaplarken sa«lece ahnan malzemelerin gi«terlerini hesaba almak
anlamsızdır. Yararlanılan İşgücü İle aydınlatma,ısıtma gibi genel gi<lerler de o yiveceğin maliyet hesaplamalannda dikkate
alınmalıdır.

YiYecek-iÇecek iŞletmelerinde işgiıcü maliyetlerinin hesaplanmasındaki gtıçliikler yllardır stiregelmcktedir. özellikle otel
iŞletmelcri incelendiğinde, YiYecek-iÇetek departmaru haricindeki diğer personelin ( teknik servis çaİıynı, meydancı vs.) farklı
aÇılardan bu departmaııa taydalan - nın olduğu göze çarpmakladu. t}yleyse diğer personelin yiyecek-içecek birimleri açısından
İaYda ve maliYetleri nasıl hesaplanacaklır'l Bu sorunun yanıtı yıllardır bir kısırdöngü içerisinde kalmıştır. Bazı işletrneler işgücu
maliyctlerini standart oranlarla hcsaplarken, bazılan departınan <lışındaki pı.rsonelin mali,vetlerini bağlı bulunduğu birime
YtiftleYerek Çöztlin iiretınele ÇalıŞmıŞ- lardır. Gerçek şu ki, bu konuyla ilgili çalışmalardan istenilen veriın alınamamıştİr. tler ne
kadar kesin bir iŞgilcü ınaliYet hesaplamasr yapılamasa da, bu maliyetlerin kontıol alturda tutulamaya_ cağı aırlamırıa.gelınez.

İŞgücü naliye1 kontrolu, uygı,ııı ırıaliyet seviyesin<le, istenilcn perlbrmaıu cltiaeyiııe ulaybil- mek için çdlışaırlann faaliyetleriııe
Yol göstermek ve onları diizenlemc* amacıyla yöneticiler taraiından kullanılan bir ytınİem<tir İşrcu maliyet kontroluyla akla
sadece ÇalrŞnlann ücretlerinin gelınesi ve ücretler iieerin<le bir kontrolun krırulınaya çahşılınası yurİırştrr. Kısa vadede çöztım gibi
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fuırunsc de ıızun diinemde bu düştincerıin başanlı olabileceği dtiştl,rıülemez. t}u yiizden işgücü maliyet kontrolruıw amacı ücretleri

iienleınek değil, iiretim ve servi§ kalite standartlanna uygun biçimde işgüctl verimliliğinin ytllseltilınesine çalışmak olmahdlr.

Yi.ı,eek-içecek işletmelerinde genel olarak maliyet kontrolu kapsamıııa yiyecek ve içecek malzemeleri aluımııktadır. Yi_vecek

ve içecek malzemeleri iizerinde oluş(urulacak bir kontrol mekanizırıasrnın işgiicü maliyetleri ve genel giderleri de etkileyebileceği

ılüşiiııülebilir. Bu işgücü maliyet kontrolunurı ihmal tt'ileceği anlamına gelmemelidir.

4.YiYEcEK_İçncr« MALİYET Koİ{TRoL stIREÇLERi
Yi,vecek-içecek maliyet kontrolu bir stireci takip etmesiııe rağmeır bir biltiln olarak değerltn- dirilmelidir. }Ier basamak bir

önceki lu.saınağur devamı niteliğiııdedir. Bu basamaklann herharıgi birindeki olası ihmal kontrolun etkinliğini azaltacaktu. Aynı

şekilıle bir satha içindeki oluınlu gelişme diğer basamaklardaki kontrol ınekarıizmasının verimlilğini arttırasaktır. i}u yiiaden

stireç içerisindeki kontrol yerleri ve sorumlularr işletme organizasyonu içc. isinde açık tiarak belirtilmelidir.
Maliyet kontrolu satınalınadan önce başlar. İşlctme satıııalma ve teslinıalma gılitikalaruu önceden tıelirler. İşl*me }ıer şydeı.ı

önce neyi iiretip sruıacağına karar verir ve bu noktada menü plımlaması yapar. Menü bir restoranın maliyet, gelir ve kar

hedei'lerinin gerçekleştirilmesi konusıında belirleyici bir rql oynar. Yiyecek maliyet yilz.desi dt§tirtllüp yeterli kar getirisi sağlama

yolunda önemli bir pazarlama ve maliyet kontrol aracıdır.l'iyecek(içecek) malivet yüzde- si yiyecek(içecek) satışlanyla maliyetlerin
karylaştınlmasına _yarayan yiyecek(içecek) servis oranı<lu.'Satınalma,ürünleri; 

doğru miktar«Ja, tloğru kalitede ve doğu kaynaktan elde edilınesi için yapılan t-aaliyetlerin sıralamasıdrr.

Satınalma kontrolu yilcceklerin.isteııilen kaliteıle ve en uygıııı i-ıyattan satrııalınmasrnı sağlar. Konaklama sektörliııde bu

sorumluluk yiyecek-içeı"ek müdtkü ile satınalma yöneticisindc_vken restoraıı işletmelerinde restoran şelınin kontrolıındadır.
Teslimalma tbksiyonu satınalımı vc ödemc işlemi yapılaıı uygun miktarlardaki yiyeceğin kabul edilmesidir.Tesliınalma doğal

bir önlemdir. Yöntemler L,urallanna uygun olarak takip edilirse birtakım dtlaensizlikler ve işletneyi yarultabilecek dururnlar ortala

çıkanlabilir. Teslimalma kontrolu, teslinıalınan ınalzemelerin sahip olması gereken özelliklerinin denetimini yapar. Kalite-kantite,
satınalma liyatı, ısı gibi husular bu lbnlisiyonun <lahilinde ele aluran dcğcrlendirmelerden birkaçıdır.

Depolama kontroluııda teslirnalınan malzemelerin hangi koşullarda ve ne şkilde saklanabi- leceği husuzu değerleııdirilir. Bu
aşamada depolann özellikleri. iiziksel yapıları, yiyecek ve içccek malzemelerinin saklaııma koşullan iyi arıaliz etlilmelidir. Ovlel<l,

teslimalınarak depoya gireıı yiyecek ve içecekler işletme için nakit pra değerindedir. Depglanan malzemelerin istekte bulwıan
deparhnarüanrıa ulaştınlması da yi.vccek-içe,cek maliyet kontrol siire.ci içerisinde _veralan önemli bir basamaktır.Yiyecek ve içecek
malz-emelerinin talepte bulurıan birime doğru liyattan ve herhangi bİr zarara ugramadan ulaştınlmasına çalrşrlır.

Ürefim konırolu, yiyecek ve içc.cek iirc,timiyle doğudan ilgili olaıı bar ve ınuti'ak alanlarında gerçekleştirilir.Önce<leıı

hazırlanan standart reçete ve standart porsi_vonlar üretim aşamasındaki kontrolun temelini oluşturur. Yiyecek ve içecek
tiretinıinden sorumlu yöneticiler pçrsoneline bu konudaki gerekli bilgileri ula$ırarak, onlan eğiterek ti,retim anındaki israf,

çalınm.a ve bozulma gibi kayıpların öniine geçmeye çahşırlar.
Yiyecek-içeceklerin servisi ve satışı o aıra kadar iiretimle ilgili tilın çabalmın bir sonucudur. Bazı uzmanlar gelir kontroluııu

maliyet kontrol stlreci dışında değerlerıdirmenin doğru olacağını düşiinmektedirler. Oysa satrş aşaınasına kadar oldukça sıkı bir
kontrol altında hazırlanan yiyecek ya da içecek için bu aşamadaki olası bir dikkatsizlik işletmeyi srfır noktasııra göttirecektir.,Bu
yüzdetı işletmeler konuyla ilgili teknolojik gelişnıeleri yakından takip etnekte ve sahş aşamasıda da kayıplan erıaza indirebilme

çabasr içerisindedirler.
s.YiYEcEK-İçncnx MALİYET KoNTRoL sİsTnMLERi
Yiyecek -içecek maliyet kontrol sisteınleri iiretilen yiyecek ve içeceğn maliletinin öncedeır belirleııerı maliyet smırlan

içerisinde olııp otmadığınr kontrol etmek amacıyla geliştirilen sistem- lerdir. Maliyet kontrol sistemlerinin farklılıklanııın
buluıımasrna rağmen temelde birbirlerinin beızeridirler ve amaçlan aynı«lır.En öneınli ortak noktalan; maliyetlerle ilgili bilgileri
yöneticile- re net ve çabuk olarak ulaştınna çabalandır. Yiyecek maddelerine yönelik maliyet kontrol sistemleri içecek maliyet
kontrol sisternlerine orarıla daha geııiş ve gelişmiştir. Aynr sisternlerin içeceklerin kon|rolıuıda da başanh olabileceği
dt§iiırıülmektedir.

Maliyet kontrol sistemleri genel olarak üç arıa başlık altında inceleııebilir :

I. Basit Maliyet Kontrol Sisterni
A) Gtinlık basiı maliybt konnol sistemi

I}) Aylık basit maliyet kon*ol sistemi :

II. Aynntılı Maliyet Kontrol Sistemi
. A) Horwarth and Horwarlh maliyet konirol sistemi

ts) Ameikan Harris, Kerr, Foster maliyet kontrol sistemi
m. Sandart Maliyet Kontrol Sisteıni

L Basit Mıliyet Kontrol Sistemi
l]u sistem yıyecek maliyetlerurin yiyecek satışlanrıa oranlanması esaslna day,arıır. Belirlerıen yiyecek maliyet yiLzdesi ile

piyasadaki ortalama yiizde veya geçmiş dönerrılerdeki yıyoı;ek mali- yet ytizdeleri kaşılaştınlır. Aylık veya gtlnlük olarak
belirleııebilir. Sistemin en bilyük dezavan- tajı ,hangi yıyeıek maliyetinin yilksek ya da merıüdeki bir yiyeceğin maliyetinin ne

olması geretXğ konusunda bilgi verememesidir.
D<lneınbaşı envarıteri ile d<lnemiçi alışlann toplamından; dönemsorıu yı.vecek eıvanteri çıkanlarak, o dönem içerisinde

kullaıulan bnit yiyecek malzeme tutan bulunur. O<lenmezler, ikram ve personel yeınekleri gibi gelir getirmeyen özelliğe sahip
olduklanndan haııımadde ma.li- yetine sadece deparfrnaıılar arası transferler eklenir. Bulıman rakam net yiyecek maliyetidir ve
rakamın net yiyecek satışlanrıa oraırlaırması yiyecek maliyet ytizdesini verir. Bu oranın yiyecekler için o/o 30 içecekler içın o/o

l4'lerĞ olması arzır edilir.
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A' Grnlrtk basll maliya kınlrol sMerni
Maliyetlerin gımlilk olarak izleııebilmesi için kullanılan bir sisterndir. Kısa bir donemi kapsamasın<lan kontrol verimliliğini

düştirdtğü ileri stlrülmektedir. Bıuıa rağmen yöneticinin maliyetleri siiırekli izleyebilmesi açısından yaran olduğuııa inanılmaktariır.
Sistemde ilke olarak ; depolanacak yiyeceklerle ttiketimi düşünüleıı 1ryecek ınalzemeleri birbirindtıı aynlmalıdu. Giınlük yıyecek
maliyeti, doğrudaıı mutfağa gıden yiyeı"eğin maliyeü ile aynı gtiırı depo«Jan mutfağa gönderileıı yiyeceğin maliyetinden
olıışmaktadır.

Til,rkiye gibi ekonomisi o,ıflasyon baskısı altında olaıı ve fiyat istikrarsızlığı yaşarıan ülkelcı- de sistemin çok fazla _yaftınnrn
olabileceğni dt§tlnmek doğru olmaz. Günlük ytiü<selebilerı yiye- cek ve içercek malzerne fiyatlan, aynı satrş dtızcyindeki iki giın
için birbirindeıı farkh maliyet sonuçlannın ortaya çıkmiasına yolagabilecektir. Mutfağa gönderilen aırıa kullanımr ertelenmiş
matzenıelerin de nıaliyetleri ayrı gtinün yiyecek nıaliyeti olarak değerlendirilınesi o giintl!ı ıııaliyetlerini ytikseltecek, kullaıumı
gerçekleşmeıniş bu rnalzernenin bir sonraki eiin deggrleııdirilmesi ise aksine duştlk maliyet rakamları.run orta.va çıkmasına sebeb
olabileceklir. Günlük değişbilen taleplcr ve grınrp ikraınlan gibi durumlarıla da sistemin çaresizliği ortaya çıkacaktır. Bunlara
rağneıı özellikle büytik ölçekli işletrnelerin,vöneticileri tarafmdarı karar almada ve denetimde _vararlanılabilir.

B) Aylık basil maliyeı koıürol sisemi
Aylık basit mali_vc,t kontrol sistemi, deposu bulurıma_van küçilk işletrnelerde uygulanabilecek bir sisteındir. Bu sistemde aylık

toplam yiyecek malzemesi ttiketimini, o ay içerisinde yapılan satışlara oranlanarak aylık yiyecek ırıaliyet orarır buluııabilir. Aylık
viy,ecek malzeme ttlketimi dönembaşı yiyecek stoklannın dOnem içindeki satışlarla toplanarak dönem sonu yiyecek stoklannur bu
toplamdan dUştllmesiyle bıılunabilir. Sistemde günlük olarak sahnalınan yiyeceğin maliyeti aynı gtirı ruketilmiş kabul edilir. Stok
olayı sözkonusu değildir. Bu sistemin uygulana- bilmesi için iiretime depodan _ya da direkt alımlardarı gönderilerı malzemenin
devamlı kayrledilmesi gereka. Bu açıdan bazı işletmeler depo giriş4*ış tutanaklarırıa daha lbzla özeıı gösterirler.

Tiirkiye açısından uygulanabilirliliği oldukça zor bir sistem olmasrna rağman kullanan işlet- meler bulunmaktadu. Sezona bazı
yiyecek ve içec.ek kalernlerinın stok avaııtajıyla girmeyi hesaplayan işletmeler için kullanrmı olanaksız hale gelebilir. Otel
işletmelerinde satınalımlann belirli günlerde yoğunlaşması, ister istemez o günlerdeki _viyecek maliyetlerinin de yilkselmesine
yolaçacailır, Buııun yanınü sistem, yiyecek maliyetleti hakkında aynntılı bilgi sunmaktan uzaktır. Aynntılar bilinse bile etkili bir
sonuç elde edilemez, araştrrma olanağı vok denecek kadar azür. İşletmelerin liretim hacmi büyiik, malzeme alımlan ıuksek
miktarlafda ve işletme malzeme hareketlerini depolar yardrmıyla izliyorsa, aylık basil ınaliyet kontrol sisteıniyle ınaliyetlerin
hesaplanması ve kontrol edilmesi güçleşir. İşletrne_ve dışandan malzeme alrmrnın olmadığı g[inlerde maliyet'sevi_vesi4in çok dt§iik
görünmesi de yönetimi yanıltabilir.

ILAynntılı Maliyet Kontrol Sistemi
- Bu sistern Amerikan Horıı,arth arıd Horwarth ile Harris,Foster, Kerr şirketlerince geliştirilmiş- tir.Temel amaç, satıları yeıneğin

maliyetinin hangi hammadde cinsindeıı oluştuğunun bulunması- dır. Bu 1.iizdeıı yiyecekler gııruplara aynln ve bu guruplarda

izleııirler.Bu gıruplandırma işlemi işletmerıin özelliklerine göre değişbilir.Yiyeceklerin genel guruplarıdınlması şu şkildedir :

A. Et ve et üriinleri E. Konseneve lahıllar
+ Sığır eti (antre-kot, bonfile vb.) * Konserve ÇSalamura,turşu vb.)
* Daım eti (danq but, daııa ciğer vb.) * Komposto ve reçel (bat,komposto vb.)
* Kuzu ai (kuzu pinola, kııynık yağ vb.) * Tahıl ve hububtıt (kurufasuly,nohul )
* Hazır et ürünlei Q'ambon, salam vb.) F. Tatlandıncı ve balıarallar
B. Derıiz Mahsulleri * Tatlandıncı (biber salça,hardal vb.)
* Bal* (alabalık, kılıç balığ vb) '_ * Baharaılar (kiryıon, defnevb.)
* Dqıiz üıünlei (ahtapol, kaides vb.) * Kanşık kath maddelei (tahin vb.)

C.Sebze vemqıveler i* Kurıyemiş(fındık,fısnkvh.)

' Sebzeler (her çeşit sebze) G. Eknek ve hamur iiıünlei
* Meyveler (her çeşiı meyve) * Elımek fufta, ekmek çeşitlen vb)
+ Mqve sulan (konsantre vişne, portakal v;b.) * Hamur ürünleri (un, nişasta vh.)
* Donmuş sebze (donmış baelye vb.) H. Çay ve kahve
'D. Süt ve şüı üıllnleri
* Siit ve klema (krem şanti, pasıoize süt vb.)
* Peynir fteyaz pEnir, tulum pq,nirvb.)
* Yumurla (yumuna)
* Doııdırma (duıdarma)
* Teıqnğ ve maıgarin anğ çeşitleri)
A- Hoıriı,, Keıı, Fo*er maliya koııtol si§emi
§istemin uygulanmasındaki teknik geçmiş dönemterin maliyet aııalizlerine dayarur. Maliyet kontrol ölçüleri bir seri halinde

düzentenir. Maliyetloin artış ve azalış durumlan aynntılı olarak analiz edilir. Maliyet kontrolu ile ilgili yeni dtlzenlemeler ele
alınır. Yeni bir menü haarlanması gereği olup olmadığı araşünlır. Oluşturulması düştlntilen menüye ilişkin yeni ve etkili bilgil€r
de bu şkilde baAr edilir.

Bu yönteın maliyetlerin ve karlann yiyeceklerin saüldıktan sonraki değil, öniıeki kontrolu için kabııl edileı iki-üç gtlnlük
zaınandaki toplam kir ve maliyeti tahınini olarak verir. Bu ytizdeıı sisteıry tahmini satışlaruı ve tatrnini maliyetlerin önceden

hesaplanması olarak ikiye aynlır.
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1'ahmini satışlann hesaplarıabilmesi için üç öğün yemeğe ait iş hacimleri, satılan porsiyon saylsı ve diğer hususlann kayrtlan
izleııir. Gtiırılilk ortalaınalar bulurıw. Sontıçta beğenilirlikleri düşti{ü nıcnü kalemleri menüden çftanlarak, yakın gelecek için yeni

menü plarılamasıııa gidilir. 'l-ahmini maliyetlerin hesaplanması, halen goçerli p,azar fıyatıy|a bir tıirim yiyeıek kalerninin çar-
pılması yoluyla bulunur. t}ir ğtiııı önceki maliyetler ile sonraki giirıiiır maliyetleri karşılaştınlır ve çıkan sonuç gerçekleşn
maliyetlere oraıılanarak fark ve bu farkın nederüeri araştın!ır.

'fürkiye'deki yiyecek-içecek ve otel işletmelerinin arasında oldukça yaygın olarali kullanılaıı bir sistemdir. tlarris, Kerr, Foster
yiyecek ınaliyet kontrol sistemi aynı zamanda bir menü analizi özetiilil. Maliyetler kaışlaştınlaıak farklar bulıınmaya çalşılırken
bir yarı«ian da meııiide yapılması gereken değişiklikler için etkili bilgiler sağlanu. Sisteınin dezavantajı, genellikle yakın zanıan_

kıyaslamalanna dayandınlmasıdır. Oysa biı işletmeniıı başnsının ölçtirnü için, o işlotme- ye yrcterli süre taııuunalıdır. Aynı

şkilde birkaç gun için talep görmemiş bir yiyecek kaleminin menüden hemen uzaklaştınlnasrnın da çok yararlı olacağı
dUşti,rılllemez. Btma rağnen sisteınin yiyecek maddelerini aynntılanyla ele almasının, olası aksaklıklarda sorumlu guruba ulaşmada
kolaylık sağayacağı kesin<lir.

B. Horwaıth anıI llorıwrth maliyet koıürol siçtemi
Meııü kalemleriııin tlzellik]e satışlarıyla ilgileneıı bir kontrol sistemidir. Gü;lük maliyetlerin yarunda depo stokları hakkısda

da bilgi verir. İşletmenin satınalıp depoya girişi ve depodan çıkışı yapıları malzemelerin'toplamlan envanter ve maliyet tablolanna
işlenir.

Sistemin işleyişiıde menü kalemlerinin maliyetleri ve sahş iiyatlan ayn a}n değerlendirilir. Bir gtlrı içerisinde satışı
diişiiınülen her menü kaloni içiıı birim maliyetler hesaplanlr ve toplam maliyetler porsiyon sayısıyla çarpılarak bulunw. Bu sistem
de ilarris, Kerr, Foster sisteıni gibi günliik tahminlere dayahdır.

Menüdeki büttirı kalemler için ayıı yöntem uygularıarak, salam, yuınurta, sebze vbhin toplam karıancı saptanabilir ve her
ti,rıitenin maliveti ttiketiın değerleri ile kolayca bulurıabilir. sistemi gözden kaçmaınası gereken aynntılan şunlardır :

* Bitiin tlniteler, hazırlandrklan krsırn_lara gtıre btıltııtırler.
* I]u iiniteler her kısım içerisinde uygun guruplara aynlır.
* Ru sistemiı kapsamrııa, mutfak, kiler, hamurişleri, tınn,dondrınna ve yeınek odası kısınrlan girer.
* İ'oplam maliyetler ve satışlar, maliyet ve satış kaytlanntla bu alt kısma txiltirıür.
* Malİ,vetler, gtiııliik yiyecek maliyetlerini gösteren bir dağıtım tablosı,ırıda toplarur.
* Satışlar; satış dnğıtım tablosunda toplanır, satılaıı her kalernin porsiyon adedi ilc garsonlann gözleınleri tizerine, önce analiz

cdiliç hesaplanır ve sattş dağıtım tablosuna'sokulur.
Sistemin en büyük avantajı, toplam mali_vetin yanında her menü kaleminin toplanı _viyecek satışlanna oranınl da vermesidir.

Bö.vlelikle yiy,ecek-içecek yöneticisi hangi ınenü kaleminin sorunlu olduğunu bulabilir ve gerekli önlemleri anında alabilir. 1'oplam
mali.vetlerdeki artışların hangi menü kalc-minden kalnaklandığı tespit edilerek, diğer menü kalernlerinin zan altında kalmasının
önüne geçilir. Tilrkiye standartlarında kullanılınaya elverişli bii sistern olarak görünmekte«lir. Geçmiş döneınlerle ilgili avnntılı
karşılaştlrmalann vapılabilmesine olaııak sağlar. Gerçekleşn mali_vetlerin gwuplar halinde göstc' mesinden tlolap , gurup
içerisindeki maliyct artışlanna neden olan ünite ve sorunrlulan ortaya çftanlabilir.En önemli dezavanlajı , maliyet değişmelerini
a.rnntılı göstermesine rağmen, bu değişimlerin kaynağını göstereıne- mesidir. Bu işletmenin alacağı önlemlerde yetersizliğe
yolaçabilir.

ItI. Stanrlart Malilet Kontrııl Sistcmi
tsu yöntc'mde malz.eme giriş ve çıkışlan standartlara bağlanmıştır. İlk madde ve malzeme hesabına girişler ve buradaı1 iiıretim

alanlanna çıkışlar işletmeııin öncederı belirlediği standart fiyatlar tiz.erinden hesaplaıİır. Fiyat sabil tutulduğıından giriş ve

çıkışlarda yalnızca miktar hare- ketleri izlenebilecektir. Sonuçta bütçe veya standart maliyetler ilc gerçekleşn maliyetler
arasındaki sapmalar hesaplanarak ilgili hesaplara aktanlırlar. Bu ytia<len sistenrin öz[in«le tahmiııi maliyetler ile gerçekleşn
maliyetlerin karşılaştınlması yatmaktadır. Amaç bu iki rakam arasın- daki sapmalan enaza indirmeye çalışınaktır. Sapmalann
boyutu işletıneııin geleceğini ilgilendiren konularda karar alrnmasrru kolaylaştıracaktır.

Standart mali.vet kontrol sistenıinde önceden hesaplarıan her yi_veceğin standart maliyeti ile , satışı gerçekleşn porsiyon mikt4n
çarpılır. tsu ytlzdeıı merıüde yoalaı,ı ttlm yiytreklerin pxırsiyon nıaliyetleri tespit edilınelidk. İşletıneler sistemi uygulayabilmek içİn
öncelikle standaıt- ları saptamak zorundadırlar. Standartlar işletme içi ve işletme dışı birçok husİrsun gözöntırıe alınmasıyla
belirlenir. Stan<lartlar ile gerçekleşen sonuçlar arasın<laki sapmalann nedenleri şıuılar olabilir :

. standart porsiyon hacminin [iaerınde servis _vapılması,
o Standartlann saptanmasındaki olası hatalar,
ı satınalunlarda standart malzeme özelliklerinin gözardı edilmesi,
o Entlas,voııist oaamlardalii ekonomik istikrarsulıklar
o satralınan malzemenin ilgisiz departman 1a da departmanlarca tiiketiminin yapılması,
ı l)ersonel yemek tutanndaki aıtışlar,
ı kullanılmamış malz-eme miktanrun hesaplanmasındaki hatalar gibi...

Sapmalar milı.lar ve iiyat sapmalan olarak iki kısma aynlırak analiz edilir. Malzeme satınalı- nırken belirleııeıı standart tiyat
ile gcrçekleşn fiyat arasındaki vpmafivaı sapmasıılır ve "gerçek filnt - snıulan fil,aı" lbnnülüyle hesaplaııır. !ıIikıar mpması ise
standart miİlar ile kullanımı gerçekleşmiş miktar arasındaki sapmadır. Ortaya çıkan miktar sapmalanrun standart birim tiyatlarla
çarpılmasıyla parasal değerleri buluırabilir.

Toplam sapma ise :
:Fiyat Sapıııa,ıı + lvIihar Sapması
=(Gerçek mihar*gerçek fiyal) + (stanılart nıiktar*standaıı fiyat)
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mihar* gerçekfiyat)-(gerçek miktar*standarı jigat)+(standart mik.'sandartfiyaf) ibrmülüyle hesaplanabilinir.

Tiirkir gibi gelişmekte olan tiılkelerde hemen hemen her alanda arzu edilen standartlann oluşturulabilmesi oldukça güçttiır.

Yiyecek-içecek sekttlrtlnde de gerek işgiicü gerekse malzeıne maliyetlerinin kontrolilnde bir standartın oluşturulması ve buııun
uz.un vadede srdnrulmesi zor bir iştir. Fiyat istikrarsulığı ve haksz rekabette yaşarııın sıkıntılar, bu işletmelerin standart

oluşturabilnrelerini aıgelleyebila. Bu yılZden, Ttlrkiye'deki yıyecek=aecek tireleD vey'veya §uııan işlel!ıeler slandart rıaliyet kontrol
sistemini kdtasıyoçsa,staadaıtlar*ad$§yatlarında izleıımesi-olaıqnı_sni}işekilde yetine getirsek zon:ndadu. ÖzellilJe zincir
işIetnelerde rıygulanma_şansı bulıJsan standaıt nıaliyet_kentrol sistemi, küçilk tilçekli işl,etmeler tarafindan tercih edilmez. Aynı

şkilde işçi$k devif oranrnm diğer işletmelere oranla yilksek olan turizrn işletınelerinde işgücü maliyetlerinin de ,standada

bağIanması zor bir iş olarak algılanmakladır.

6.soNUçvE ÖNERİLER
Maliyet birtakım mal ve/veya hizmet tiı,etimi için işletmelerce tiiketilen mal ve hizmetlerin parasal değeridir. Yani,

işletınelerin yaşırüannı devaınlı kılmak için katlanmak zorunda kaldık- lan parasal tidakarl*lardır. Yiyecek-içecek
işletrnelerinde mali_vet ise, yiyecek-içecek iretip bııııları mi§terilerinin hizmetine surıabilmek için tilkettikleri malzeme ve işiliğin
toplam değerida. İşletmeterde tÇ ana maliyet kalemi s<iz*onusudur : Malzeme, işgücü ve geııel giderler.

Yiyecek_içecek işletmelerinde verinıliliğin arttınlmasırun ilk basamağı, etkin bir maliyet kontrol sisteminin oluştwulmasrdır.
Yiyecek-içecek işletmelerinin nıaliyet kaleınlerini, işTıicü, malzeıne ve gerıel giderler oluşturmaktadır. Yiyecek ve içecek malzeme

maliyetleri üzerin_de konholun kurulabilmesine rağı4en, işgücü maliyetleri için durum daha karmaşık ve zordur. Bu ytizdeıı

lyecekiçecek işletmeleri özellikle malzeıne maliyetlerini kontrol altında tutınaya özen göstermektediıler. Bu özen, işgücü

malivetlerinin gözardı edilebileceği arılamına gelmemelidir.

Yiyecek-içecek işletmelerinde malil,etler, şatrnalma öncesi başlaydn ve gelir kontroluna kadar ruanaıı bir siireç içerisinde
kontrol editmeye çalışırlar. Sii,recin halkalan birbirini tamarnlar, bağımsız gibi göriinseler de birbirlerinderı ayn
değerleıclirilenıezler. Kontrol stirecindeır geçen maliyetler, amaçlan bir yöntemleri birbirlerindeıı tbrklı maliyet kontrol

sisternleriyle denc,üenir- ler. Bıııılar; basit, ayııntıh ve standart maliye,t konhol sistemleridir.
Basit rnaliyet kontrol sisteminde gtiniıık ya da ayl* periyodlar içerisinde maliyet ytizdeleri karşılaştınlır. Kesin ve net bilgileri

sunmamasr, hergiinü aynr kriİerlerle değerlerıdirmesi sistemin uygulanmaslil z.orlaştınr. Etkinliği yotitıı. Brıııa rağmeıı

yöneticilere karar alnıada bazı bilgiler sağlayabilir. Standart maliyet kontrol sisteminde, tiyatlar standartlara bağlanmakta ve bu

ytDden sadece miktar kontrolu yapılmaktadır. Ekonomisi enflasyona bağunlı Ttlırkiye gibi ülkelerde standart maliyet kontrol
sistemi verimsiz kalabilir. Aynntılı maliyet kontrol sisteminirı, yıyecek ınaliyeüerini bulıuıduklan grıruplara göre İzleınesİırderı

ıJolayı Ttiırkiyedekiyi_vecek-içecek işletmelerinde oldukça yaygın kullanılmaktadır.
Yiyecelciçe* işüetDeterinin artan öneminin yaıunda maliyet kontrolu da önem kazanmıştu. Seçilecek elkin bir maliyet

kontrol sistemiyle, tlretileıı ve suıulan yiyecek-igeceklerin kalile ve miktarlarında herhaııgi bir değşiklik yapmadan maliyetlerin
aşağya çkilınesi sağlaııabilir. Bu yönde bir girişim heın işletme sahibini hem de bu hizrnetlerden yararlananlan tatmin edeceği

kesindir.
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OT[IRUM BAŞKANI : ORHAN KALKAI{ - TURİZlvl BAKANLIĞı

runizuor söıcnsnı TA}ıITIMIN öxuııi vE KuşAD.AsI TANITıM vAKF,I önşnĞi

Naıle Giiçen ÇIJKUROVA
KUTAV [KİNCI BAŞKANİ

Sayuı l}aşkan, Değerli Konuklar.
Turizınde l}ölgescl Tanıtrmrn Önç,mi ve Kuşadası 'fanrtrm Vakti'nın blı konudaki görüşlerini size sunmaya çalışacağım.
Kitle turizminde turistin o ülkedcn menrnun ve mutlu ayrılması o ülk.e için son derece önemlidİr. 'I'atil zunacıyla gelen

insanlar, ulkenin kendine has doğal ve külttirel değerlerini görmek, tanımak ve o ülkenin insaııı ile içiçe yaşamak istemektedirler,

tsuııu sağlamak için bölgede yer alan otelin, esnat'n, t$lgenin alt yapısı, üst yapısıyla turizrne hazrr olnıası, memnuniyıti sağlaması

önernlidir. Unutıimamalıdır ki memnun aJnlan turist en iyi tanıtım aracıdır.
-lurızırı pazanndaki bu eğilinı nedeniyle, yeni tınizm ttirleri ve txilgeleri için Bölgesel Tanıtrma önem verilmelidir.

Böyltre her t»lge, kendi özelliklerini tanıtıııak, o özellikleriııe sahip ç.*mak, eksikliklerini tamamlamakta daha titiz
dawarıacakıır. I]unun örneklerini tıırizmde zirvede olaıı ülkeltrde görüyoruz. Pransa yılda 6() milyon turisti ile l. suada yeralan bir
ülkerıin ve bu ülke her ttirlü tanıtımla bölgesel tanltlma ağırlık verdiğini, bölge olarak hareket ettiğini görüyoruz.

'fanıtım, süreklilik gerektiren bir işlemdir, yeterli bllıçe ile belli bir plan, belli bir hedef tespit ederek uygulanınalıdır ( l
yıllı§ 5 vıllık, l0 yıllık.gibi). Konunun Cevamlı gündernde kalması sağlaırmalı, doğru hedefe ulaşmalıdır. tleılef kitleye ulaşılması,
o bölge trırizrnini yapanlarca daha mumlıtirıdtir. Türkiye gibi bir ülkede, -turizmin tek merkezden hareketle, hedef killeye ulaşması

hem yavaş olacak hem de tespitte yanılma hcr zaman mümktirı olabilecektir. Dolayısıyla, merkezi otorite koordinasyonu

ü§lenmelidir. Tanıtım çnlitikası iiretmede öncti olnıalı, tanltımı b<ilgelere bırakınalı, bölgeler arası koordinasyonla Tükİye
tanltunrnın oluşturulması üstlenmelidir divoruz.

Hepimizin bildiği gibi turizınde pazar ttim dünyadır ve aynl malı paııarlayan dtinya illkeleri ve bu ülkelerdeki tesislerdir.

Ürünü daha kolay, daha şık ttiketiciye ıüaştırmak, reklamı daha sık ve stirekli yapmak, ttiketicinin gtindeminde kalmak seçimde
önçelik kazandıracaktır. -['anıtnn devletin öncüliğtirıde olmalıdır, çtlrıktl bu bir ülke politikasıür. Ama özel sektöriln bölgeler
olarak yürüttüğü, devletin maddi manevi açıılan desteklı-tiği ve Türkiyc çatısını oluşturduğu bir tanıtun politikasının başarıva

ulaşabileccğiıri dllştiııü,voruz.

Bu göniyJen hareketle, turizıı sektöriıııde _veralan özel sektörilrı, kamunun. özel idare ve yerel idarerıin, sivil toplum

örgütlğfinin yeraldığı Kuşadası Tanıtun Vakii'ııın kurulması gerçekleşmiştir. Vakiın amacı; Kuşadası'nın sahip olduğu değerlerini
en iyi şkilde vıırt dışı ve }urt içinde tanıtmak, tarutırken de onu korumak, iyileştirmek, mevcut probleınlerin çözt[nüınde
kooı<linasyon içinde olmak, doğabilecek problemleri önceden tespit edip önleınlerini almaktır.

Vakfın kuruculan Aydın Valisi, Kuşadası Kalmakamı, Kuşadası Belediye tsaşkanı, Seyehat Acentaları Birliği, Otelciler
Birliği, Ticaret (Xası, Özel Acenta, (iel sahip ve Genel Mü<liiırleriür. Amaç elbirliği, güç birliği içinde he«lefe ulaşmaklır.

Kunılduğu giirıden bu_vana, Vakıl-a gclir sağlaınak amacıyla _venrekler dtiaenlc,nmiş, yurt dışında Kuşadası'nın tanrtımr

amacryla Turizm Fuarlanna katrlınmıştrr.
A_ınca, Yatçılık ve Eğlence, Din. Doğa ve 'larih turizmi ana başlıklann'dan oluşan tanıtıcı atişler bastınlmış,

Kuşdası'nda butunan 29 C}telin yeraldığı KUTAV Broşii,rıi diZenleıuniştir.
Önıırntıadeki yıllarda da Kqşadası Tanıtım Faaliyetlerine ıievam edilecek olup, yeni projeler hazırlanmaktadır. Bu

projeler arasında; Kuşadası'nın yeşillenmesine katliıda bulurımak amacıyla KU1AV Ormanr kurulması, ljniversiteler arası [{alk

O_vuıılan yanşınası diiaenlenmesi, Kuşdası'nda bir Çocuk Parkı yaparak "KtJ"tAV Parkı" adı verilmesi ve KUTAV tnskılı
hedi,velik eşya satışlan duştirıtllmektedir.

Ayrıca 1'ıirkiye genelinde txilgesel tanıtımrn öneminin de anlaşıl<lığını görüyorız. Bodrum Bölgesinde BOTAV, Belek

t}dlgesinde BEn YAP, Kaııeı txilgesinde KETAV kurulmuş, çok giiael bir şekilde Türkiye tanıtmrnda yeralnrışlardır. Aynca bu

Vakıllar Turian Bakanlığınca da destek görmüştilr. I}u da sevindiricidir.
l3 Kasım l996 tarihli yazı ile de l3akanlığımız Bölgesel Tarutım konusrrnda Vakıtlardan gtlrŞ istemiŞir. l3u bizi gelecek

için umutlarıdırmaktaür.
Tunzrnde hilgescl tanıtımm ulaştığı başanlan Fransa, İspaırya, İtalya gibi ülkeler<te ulliyorıı-. Turizın Baliaıılığı'nın

QnçııJuğtınOe diğer kilgelerde de bu çalışmalann başlayacağına, ülke olarak diirıva turianinde ön saihalarda yer alacağımıza

irranıyorlz.
Saygılarımla,
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Dr. Şükrü Yarcan
Turizm İşletmeciliği Prtgramı

Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu
Bogaziçi Üniversitcsi

1960'li ve l970'li yıllarda Türki},e kitle turiznini politika olarak DPT Beş Yıllık Kalkurma Planlarında ve Yıllık Planlarda

berıimserniş ise de l980'1i yıllara kadar ülke kitle turizmiııe ytlnelik iıziki yatınmlan gerçekleştirnıemiştir. Tilrkiye'nin geçmişteki

truizm politikaları başansu olarak nitelendirilıniştir. l}u başansızlıörn teınel nedenlerinden bir tanesi turizme yönelik ijziki özcl
turizın al§apısını ve beraberinde üstyapı yatınmlannı l980'li yıllara kadar Ttirki"vehin yaratamamasıdır.

Ttırkiye'<le son on _ onbeş yl içinde turizmıle birıçok deöişiklikler olmuş ve tı,rri.zm erıdtistrisi önemlİ bazı aşamalardan

geçmişir.}u aşmalan gözlemlemek olanaöı vardır. Soır onbeş ylın en önemli Ozelliöi kapah politik ortamlarda kitle turizminin

getiştirildiöine ilişkin Tiirkiyehin bir örnek oluşturmasıdır. 1'ii,rkiye'de son yıllarda görülen kitle turizrni gelişmelerinin önıekleri

1sparıya'da, Portekiz'de, Yunanistaır ve eski Yugoslaırya'da yıllar önce yaşanmıştır. Kapalı politik ortamlarda bir destiırasyonda

nırizrnin gelişmesi daha çabuk ve hzlı gerçekleşmektediı. tsu siireç içinde gelişn bir ülke için turizınin rolü, gelişen ülke

ekonomisinin globalleşmesi, yani çekim ülkesinin ekonomisinin batı ekonomisi ile büttlnleşmesidir.

l980'li yıllarda TtirkıyCde turizm cndüstrisinin yapısı her yönde deöişirken, daha önceki yıllarda gelişerı ekonomilerin batı

ckonomilerine baöımlılıöıııa neılen olan turizrnin, Tiiırkiye örneöinde, stireç içintle gelişn ülke ekonomilerinin batl ;konomileriyle

btıtunleşmesine yartiuncı olduöu gözlenınektedir. Gtinrtiıni|zde 'I'ürkiye'ırin batı Arrupa ile bütUnleşme stirecİnde olduöu

vurgularurken, geryekte bu ttır bir butiiırıleşmenin Ttirkiye'de l980'li yrlların başından beri turizm endüstrisinde gcıçekleştirilmiş

olduöu gözdan kaçmaktadır.

Turizınin ekonomi içindeki yerini gösteren en önemli göstergeler turizınden sağlarıan davİz gelİrlcrİnİn İhracat gclİrlerİ ve

GSMH ile öĞmeler tleırgesi içindeki payrdır. Son yıllarda tıırizm ülkenin L,koııomisi içinde çok önemli bir rol o1namrştır- 'turizın

gelirlerinin gayrisaii milli hasıla ve ihracat gelirleri içindeki pay sürekli artmlştır. Izleyen tablolar turianden elde edilen clOviz

gelirlerinin ihracat gelirlen içindeki paylru ve GSM}I içindeki _ı,erini göstcrmektedir.

Turizm Gelirlerinin lhracat Gelirleri lçindeki Yeri

Yıl
I lhracat Gelirleri

lVlilyon Dolar

il Turizm Ge-lirleri

Milyon Dolar

u/I
o/o

l 984

l 990

l99l
l992

l 993

1994

l 995

7.133.6

l2.960.0

l 3.593.0

14.7 l 5.0

l5.349.0

l 8.106.0

2l .636.0

840.0

3.225.0

2.654.0

3.639.0

3.959.0

4.32l .0

4.957.0

l 1.8

24.9

l9.5

24.7

25.8

23.9

22.9

Kalnak Tırrizm Bakarılığ. Turizm Istaüstikleri Bültenleri. Araştrrma ve

. DeğerleııdirmeDairesiBaşkaıılığı,Ankara.

'Iıırizrnden elde edilerı üıviz gelirlerinin ihracattan elde edilerı toplam döviz gelirleri içindeki oraru turizmin ekorıomi içindeki

.verini gösterir. Turkiye için bu oraıı son yıllarda o/o?4 gibi oldukça ytiksek dtlzevde seyretrnektedir.

Izleyen tabloda turizmılen sağlanan döviz gelirlerinin GSMH içindeki payı verilmekledir.

Turizm Gelirlerinin GSMH Yeri

Kaynak: Turizm Bakaıılığı. Turizm Istatistikleri Bülterıleri. Araştırma ve Değerlendirme
Dairesi Başkanhğ, Ankara.
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Turizm Gelirleri

Mil1,on Dolar

il/I
o/lo

1.7

2.1

1.8

2.4

3.1

3.3

3.0

l 984

l 990

l 991

l 992

1 993

l 994

l 995

48.986.5

l50.060.7

l47.367.5

|53.627.5

126.536.0

l32.825.9

165.5l9

840.0

3.225.(:l

2.654.{')

3.639.0

3 .95 9.0

4.32|.0

4.957 .0
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Biı önceki tablodan da izleııeceği itzere Tiirkiye'de turianden sağlarıarı döviz gelirlerinin GSMH içindeki payı yıllar içinde

arknıştır. Bu oran l994 yılında % 3.3 ile eıı yfüsek dtlaeyine erişmiştir.

Göstergelere göre hırizm gelirleri Tiirkiye ekonomisi içinde onemli bir yer tutmaktadıı. Gelişn bk ülkede hırizm ekonomi«le

ne kadar geniş bir yer tutuyor ise turizınin GSMH ve ihracat gelirleri içindeki pay o kadar yiiksek olur.

Isparıya, Yunaııistan, Portekiz vb. göreli olarak gelişmişlik dilzeyi çok ytiksek olmayan tmzı ileri batı ülkelerinde tıırizm
gelirlerinin ekonomi içindeki rolü ve onemi daha yiiksektir.

Türkiye'nin Yabancı Turizm Pazarı

Tilırkiyehin aııa turian pazarı Avnıpa iilkeleri«tir. Yıllardır turist gönderen ülkeler arasrnda Almanya birİnci sırada yer almaktadın
Izleyan tabloda Ttiırkiye'ye eıı çok turist gönderen belli başlı ülkeler gösterilmektedir.

En Çok Turist (iiinderen Avrupa Ulkeleri

Kaynak:'I-uriıırn Bakanlığı, l 995. Turizm lstatistikleri Bülterıi.
Araştırma ve Değerleırdinııe Dakesi ltaşkaıılığı, Ankara.

Türkiye'de Turizm Gelişmeleri

İİltede turizmin gelişmcsini bclirlcycn en önemli etkcn l98() yılında vapılan darbedir. Darbenin turizm açısından önemli bir
politik sonucu vardır. Tilrkiye darbe soıırasın<la kapalı politik ortamda yıllar boytuıca geçerli olabilecek siirekli politikalar
geliştirmiş ve uygulamıştır. Yönetime egemen olan anlayış uztuı siireli olmuş ve darbe sorırasındaki ilk seçimle iktidara gelen
yönetim kapalı politik ortamda geliştirilen ekonomi politikalanru uygulamayı sı.lrdtirmtlşttlr.

t980-19S3 yılları arasında darbe yöneticilcri işbaşııda kalmıştu. 1984 seçiıni ile birlikte dartıe yönetiminin güdiiırniiuı<teki

ozal iklidan Tti,rkiye'yi uzun siire vönctmiştir ve çnlitik istikran kendi anlayışlan çerçevesin«le sağlamıştır. uzun d«lnemli
değişmez politikalaruı uygulanması _vabancı 1atırımcılar için uygıın bir ortam yaratmıştır.

İİkede ekonomi politikalanrun wun dönemli olarak gerçekleştirilmesi Ttırkiye'ye yabancı yatınmcılan çekeıı öıremli bir
etken olmuştur. Çtlnkü yabancı firmalar ve yabancı scTma}c bir tilkeye yöneleceğ zaınan o ülkede politik ve ekonomik istikrar
olmasını bekler: Ayırca yabaııcı yatırımcılar gerçekleştirdikleri yatırlmlann garanti altına alınmasını bekler.

IŞte 1980'li yıllarda uygulaııaıı ekonomik politikalar yabancı sermayeııin anılan tiç ıırnaclna <la uyguır plitikalar olmuştur.
Ekonomide liberalleşme eğilimleri artmış, ülkede maliyeti a,yn bir tartışma olan politik istikrar sağlanmış ve bu politik
yönetiminirı uzun dönemli işbaşında kalacağı garaırtisi ortaya çıkmıŞır.

Öte yanün l980'li yıllarda rejimi yöneteııler Tükiye için yurtdışında 1,eni ve olıunlu bir imaj yaratan turizınin keruli
yönetimleri açısından ve Ttirkiye için iyi bir seçenek olduğurıa karar vermişlerdir.

. Bu dtlnemde ,rabancı yatınmcılara turizm konusurıda öncelikler veriİmiştir. lJöy,lece 1960'lı yıllardaıı beri tiim planlı dönem
bolıınca gerçekleşıirilemeyen kitle turizmi vatınmlan sözü edilen dönemde gerçekleştirilmiştir. Tiiıkiye Avrupa'daki öteki
Akdeniz destinasyonlaruu berzer biçim<le kitle turizmini l980-1990 1ıllan arasında gerçekleştirmiştir.

1982 yılınılaıı sonra Ttiırk turizrninin en öncm]i noktası Ttirkiyehin batı ülkeleri için kitle tıırizın destinasyonu haline
gelmesidir. U]uslararası alaırda siirc-kli artan turizm talebinin bir bOltiçnll Tti,rkiye'nin hırizm ile ilğili koşullan sonucunda ve
turizm ekonomisi dışındaki koşullar nedeııiy,le Türkiye'ye yönelmiştir.

Turizrnin kamu teşvikleri ile desteklenmesi, özel turizm altvapısının bölge dtiaeyinde geliştirilmesi, konaklama yatınmlan
iÇin ucuz kamu arazisi tahsisi gibi özendirme önlemleri turizmin gelişmesi yöniiııde kamu dtıa.eyinde uygulauan içsel politikalann
başlıcalandn.

l98O,sonrası kaPalı Politİk ortamda ülkıniıı turizm tanıtımının fur operatörleri taralındarı vapılması, turi6nin Ttırkiıc için
Yeni biı imaj olu$urması, ülkenin suırduğu turizm olanaklannın nişi olarak duştık tiyatlan, grevlerin yasak olması, örneğin oleyis
Sendikasının kaPatılması vb. gibi koşullar, ki herbiri ayncı tartışmaya açıktır,l980 sorırası yönetim döneminin hıriiıın
politikalannın u,vgularımasına yardııncı olan başlıca etkenlerdir.

(ieliŞimin baŞlangıÇ noktası l982 yılında çıkanlan 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası'dır. Bu yasa ile turizm kamu dtizeyinde
koruma altına alınmrŞ ve fiziki twiıım -vatmmlan, özellİk]e konaklama vatınmları, bu yasa ile teşvik e<lilmiştir. Tıırk yatınmcılara

. ve l'ürk ortaklı Yabancı turizm yatınıncılanna aralannda herharıgi bir ayınm gözetmeksizin teşvik verilıniştir. İ]u teşvikler
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üıı<e Turist Sal,ısı
Milvon Kişi

Pazar Payı
o/lo

Almanya
t]DT
lııgiltere
Fraıısa
Hollanda
Avustuna
Isveç
yunanistan

Italya
Finlandiya

1.656.387
1.356.735

734.72I
25l .6()9

203.029
l81.709
I27.90l
l27_005

,l 08.231

l()2.428

2l .4

17.6

9,5

3.3

2.6
2.4

1.7

1,6

|.4
1.3

ı

' ll,
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öz..ellikli ve öncelikli turizm bölgelerinin saptanması ve trırirn amaçlı kullanrma açılması, konaklama yatırımı için ucuz kamu
mazİsİ tahsisi, yatrnmııİ toplam tutan kadar yatınm kredisi verilmesi, işletme kredisi sağlanması vb. özcırdirme uygulamalarıdır.

tsu dönemde ilk kez bölgesel dtlzeyde, gtirıey kıyılannda ve kentsel dtlzeyde büyiiü< şhirlerde, özellikle tstanbul'da, konaklama
yatınmlannın gerçekleştirilmesine ağırlık verilmiştir. Dolayısıyla turizrn yatınmlann txilgesel tercihi değişmiştir. Daha onceki
yıllaıda konaklama yatınmlarının ağırlık alanın Marmara bölgesi ve Istanbul kenti oluştur.urken, kitle turi:ıminin geliştirilme
siiı:ecinde konaklama yatınmlarının ağrlık noktası gtlüney kıyılanna yönelmiştir. Öncelikle Akdeniz'de Kemer-Antalya bölgesi ve

AJanya-Aeıtalya bölgesi Ttlrkiyehin en çok konaklama yatınmlannın gerçekleştirildiği bölgeler olmtışur.

Aynı dönemde charter turizmiııe uygtuı olaralı Antalya havalimanı genişletilmiş, lstanbul'da charter turizmine ayrı bir
havaliınarıı aynlmış, Dalaman havalimanı büyütiilmüştür. Tüm bu altyapı yatınmlan turizmin geliştirilmesi yönünde alınan
kararlardır ve yapılaıı uygulamalardır.

Ege'de Çeşme ve Selçuk-Kuşadası bölgeleri konaklama ,vatınmlannın gerçekleştirildiği öteki tlnemli bölgeler<lir. Bölgesel
dilzeyde konaklama arzrnın yeri değişmiştir ve Akdeniz ile Ege bölgeleri konaklama _vahnmlarının ağulıklı olduğu birincil kilgeler
durunıuna gelmi$ir. Bu özellik Ttlrkiye turizminin son yıllardaki gelişimi iizerine yapılabilecek birinci saptamadır.

Izleyerı tabloda Tiirkiyehin uluslararası paz,ar|ara suıduğu nitelikli turian işletme belgeli yatak kapasitesi ve kapasitesinin
tıiilgesel dağılımı verilmektedir,

Göre Turizm Yatak (ı990_1994}

'l'urian Bakaıılığ. KCIraklaıııa Ara$ırnıa ve Dğerterıdirnıe Dairesi tsaşkaıılığ, Aııkara.

Konaklama kapasitesinin son yıllardaki tiilgesel dağılımı Türkiyehin yatak kapasitesinin Akdeniz ve Ege txilgesi lehine
deği ştiğini göstermektedir.

Değişerı tıırist protili ve türü ile birlikte ülkerıin _vatak kapasitcsinin bölgesel dağılııru ü Onceki yıllaça göre tbrklılık
göstermektedir.

tvlarmara bölgesinin yatak kapasitesi içindcki payı siiırekli azalınış ve Akdeniz ile Egc txilgelirinin yatak kapasitesi sürekli
artmrşür. Daha önceki yıllarda turist girişinin en tbzla olduğu Marmara txilgesi yatak kapasitesi konusunda birinci sırada iken
1994 yılı sonu itibariyle Ege ve Akdeniz bölgeleri toplam olarak l'tirkiyehin yatak kapasitesinin o/o 64'üne sahiptir. Toplam içinde
Marmarahın ve diğer kilgelerin ytlzde payı Ege ve Akdeniz lehine azalmıştu.

Konaklama t'i_vatlann«taki düşüş daha çok gtilıey Akdeniz kıy bandıruia yer alan konaklama tesislerin<le gözlerırnektedir.

I]iıyiiık kerıtlerde yer alaıı 4 ve 5 yıldulı otellerin satış tiyatlan döviz bazıııda geııellikle ayıı kahnış ve bu iiyatlar yurtdışındaki

benzer olanaklann satış li_vatlanna yakın seyretmiştir. Ancak b<llgesel dağılımın ağırlık noktasını oluşturan giirıey kıyılanndaki
tatil köyleri ve kıyı otelleri içiıı durum buııruı tersinedir. I]u gelişme Turkiye'nin krsa bir stirede yarattığı ve talebiıı üstiinde

selreden yuksek yatak kapasitesi ile ilgili bir durumdur. Konaklama |ıyatlannın dtlşmesİ, Türkile'nin kısa bİr siiıede yarattığı ve

talebin üstiiçıde seyredeıı ytıksek yatak kapasitesi ile ilgili bir durum oldÇu kadar uluslararası koşullarla da ilgilidir.

Ikinci saptama ise yine yatınmlar ve teşvikler çerçevesinde konaklarna arzurın tilı,üniln değİşmesidİr. Oııceki yıllaıda kiiltiiır

bazlı geginci hıristlere hizmet vereıı btivük keııt otelleri veya keııtler c-trafinda yer alan oteller _verine, bOlgesel dtize_vde kapah

turizrn alaıüannda geliştirilerı tatil köyü ve dinlence oteli yatınmlan ağırlık kazarunışhr.

Dolayısıyla, birinci tizellik konaklama yatınırılarının txilgesinin değişmesidir ve ikinci özellik ise bu btllgelerdeki konaklaına

arzının tilrünün taıklı olmasıdrr. Kentsel btllgeler<ieki şhir otellerinden tatil köyü türü konaklama yatınmlarına dogru bir değiŞim

yaşafunıştır.

Üçtıırıcü ve öneınli bir saptama.da, yiıre koııaklann 1,atınnrları ile ilgili olmak iDere, arzın kullaııım zailrımffın değiŞmesidir.

Belirli bir bölgeĞ yer alan konaklama tesislerinin arzı artarken yine aynı bölgeıie konaklamaıun kullanım yoğunluğu da artrnıŞtır.

Kısacası, arza yönelik turizm talebi döneınsel bir tlzetlik göstermeye başlaınıştrr.

Türkiye Turizminde Dönemsellik

Arz, daha onceki y,ıllartla kiıltür bazlı turistlere yönclik olarak tti,rn yıl boyruıca kullarulırken yeni konaklama arzı, (tatil koYlen

ve diırlence otelleri) yalnzca yoğun olarak yaz aylanııda kullanılmaya başlamıştır.

Böylc.ce Ttirkiye turianinde d<ınemsellik artınış ve talebin yaz aylannda yiiksek olduğu konaklarna aızı kullanımuıa

geçilmi$a, Dönemseuik çok onemli bir ozellil,rtir, çti,ııkü dönemsellik istihdamı, turizmden sağanan gelirleri, iŞbaŞı eğitimini ve
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hizrnet kalitesini doğudaıı doğruya etkiley,en biı'konudur. Dtinemsellik bir ülke'turizmi için oldukça önemtidir. D<inemsellik
ülkede ymatılan arüın tilr,üne ve geloı turistlsrin tatil güdülerine ilişkin bir özelliktir.

Tiirkiye'de son yllarda ortaya çıkan dönemscllik cğrileri, turist varışlan ve g<rcclemeler açısından, izleyen graiiklerde
gösterilmektedir.

|\ekİl I. Yaboncıtaın Aylaıa,ıe VarışIaıa Göıe Dağılımı,(Dönemsellih Eğrtsi I) t995

1.a7o.7u

1.054.871

J- 5{I}

536.ı162

810.419

2.553.633

836.ğ25

2.371.606

368.195

w2.q7
w.467

..a

2.087.63ıt

274.630

O
()

o
2.203.453

.895.600

| .4oo.707

7 50.3|9
.0l3

477.98l 600.8924ı1.2ı6

HT
AYLAR

KaYnıık: Turizrn Bakanlığı Konaklanıa İstati§tikleri Biılteni. 1995. Araştırma ve ltğerlendirme Dairesi Başkanlığı, Ankara.(Graiik bin gecelcıne olarak dilzeııleruniştir. )
tsurada hemeıı krYı kentlerinde ve bölgelerinde yer alan tatil koylerinıleki ve kry oteılerindeki ıt<ınemselliğin daha ytiksek

olduğunu belirtmek gerekir. Yine gra{iklerden görüleceği iızer9 gecelernelerin yaıattığı d<ınemsellik, turist *şİu.,rrn
döneınselliğnderı daha Ytıksektir. tsu durum uzun stire konaklama yapanlabancı aymetçilerin varlığına işaret eder.
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KaYııak Turizın Bakanlığı Konaklama İstatistikleri [}ülteni. 1995. Araştırma ve l)eğerlendirme Dairesi Başkanlığı, Ankara.,(
Cyraiik buı kişi ölarak dtiaenlenmiştir. )
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Büytlk kentsel bölgelerde yer alan şhir otellerinde dönemsellik daha azdır ve şhirlerdeki konaklama tesislerj için
dOnemsellik büyrü bir şotun oluşturmaz. Keııtsel biilgelerdeki konaklama tesisleri döneınselliğe daha az maruz kalırlar. Bunun
nedeni keııt otellerine olan talebin çeşitlilik göslermesi ve kent otellerinin talebinin daha az dalgalanma özelliğ gösteren kiiltiir
turistleri ve işadamlrı trafıği olmasıdır.

Tilrkiye turizrninde donemsellik son yllarda artmıştır. Ttlrkiye}e gelcn yabancı turistlerin yaklaşık % 75'i Mart-Ekim
aylannda ülkemizi ziyaret efinektedir. Bu düum öncelikle giiııey kıyılanndaki konaklama işletrneleri için zorluk yaraffiıaktadır.

Kıyı koııaklanıa tesisleri kış aylarında kapalı<lır.

Dönemselliğin ilstesinderı gelmek için seyahat işletmelerince kış turlan dilzenlenmelileyse de, bunlar daha çpk circuit
tüfündeki killti.lr tıırlan olup kent otellerinin kullaııımına yöneliktir- Kent,otelleri ise dönemsellikten çok t-azla etkilerırnemektedir.

Kent otelleri yıluı değişik dönemleriıre göre t'arklı fiyatlar uygulayarak doneınsellik sorıurıurdaır etkileıunJneye çalışnakta<lır.
Kentlerdeki konaklama işletmeleri yaz başlangıcında ve yaz sonlannda (Nisarı, Ekim ve Kasım aylan) konferans, toplant1

duzenlerneleri ile kapasilelerini doldurınaktadır.

. Bir tıırist çekim ülkesi için dönemsellik veridir. Turist çekim ülkesi döneınselliğe karşı sınırlı önlernler alabilir. Turizın
endiistrisinde yer alan işletmeler çeşitli donemlerde farklı lıyat politikalan ile dönem§ellik sorurıunun üstesinden gelmeye çalışır.
Ancak dönemsellikten etkilenııeınek olanakszdır. Uluslararası turizm talebinin çoğunluğunu ,yakın mesat'elere seyüat edeıı

tatilci tiirıteki turistler oluşturur ve bu tür turistler yaz aylarında seyahat cderler. Tatİlcİ turİstlerİn temel scyahat güdtisü deniz,

' g*,"ş ve kumdan yararlanmaklır. Turistlerin seyahate çıkma ve tatil yapma.güdti,leri tıırist.çekim tilkesi tarafından etkileııemez.

Drınernselliğin turist çekim ülkesini ilgilendircn yanı ülkenin seçtiği turizm politikası ve sunduğu hristik ürti,ııti,rı

türüdur. Kitle turizın wan|Byönelerı her ulkede dönemsellik veri kabul edilmelidir. Kile turiani doğal kaynakları kullandığı için
talep Üz aylarında yoğıuılaşmaktadır. Türkiye'de de son yıllarda dOnemsellik eğrisi gerek trırist vanşlan ve gerekse gecelemeler .

bakımıntlan _vaz aylannda artış göstermİştir.

Özel Turizm Al§apısı

Aurz ile ilgili olarak, (seya}ıat işletmeleri, tur operatörleri ve charter işletmeleri hariç) beli(ilebilecek noktalar yukİn<ta

anlatılanlardır. Öte yarıdan önemli bir nokta da arzın oluşturulmasuıa yönelik olarak Ttiırki_ve'de ilk kez bölgesel" dtiaeyde Ozel

turizın al§apısının oluşturulmasıdu. Özellikle gtiney kıyılannda ve Ege bOlgesinde, Çeşme-Kuşadası arasr, kısa stirede özel turian
altyapısı yaratılmıştır. t,i§a bölgesindeki kıy yolları yapılarak ,daha az gelişmiş bir potansiyel turizm bölgesi yatınm alanlna

. a- L- -aoonu$ırİurmuştur.

D,ikkat edilirse özel turizm al§aprsııun geliştirildiği ttiın bölgeler Ttlrkiye'nin en çekici kıyı bölgeleridir. Kıyılar deniz - gtlııeş

- kum kaynaklannı kullanan tatilci tiıürdeki turistlere _vönelik arz yalınmlannın yapıldığı bölgelerdir. Dolaysıyla arzın ttiı'tinden

dolay Tiırki.vCde l980'li yıllar boyunca tatilci kitle ürrizıninin geliştirilınesi bir politika olarak tıenimsenmiştir.

Fiziki Üzaklık ve Merkcz Çevre llişkisi

1960'lı yıllarda Avnıpadaki turizm gelişmelerine bakıldığında, ilk turizm gelişmelerinin Avnıpa'da tatilci tilrdeki turist

tratiğinin arttığı ülkeler .olan tspanya, Yuııanistan ve eski Yugoslav,vada geliştiği görülür. Bu tilkeler<le kitle turizıni 1960 ve

l970'li vıllar bovwrca geliştirilmiştir t
Acaba netleıı bu tilkelerde o dönemde yaşnan kitle tıırizrni gelişmeleİi aynı anda Tllrkiye'de ortaya ç*mamış da, Ttirkiye'de

boyİe bir gelişim l980'li yıllarda ortaya çİkmıştu?

Bu sorunun yanıtı merkez - çewe hipotezinde yatar. Merkez çevde ilişkisine göre gelişmişlik diizeyi yüksek olaıı Ulkeler, ki
bunlar ileri batı tiükeleridir, mcrkezleri oluştururlar. *Alişmiş merkezlerden merkezlerin çevresİne doğu bİr gelİşme ve kalkınma

etkisi görültir.

Bu özellik tiim ekonomik alaıılar için geçerli olduğu gibi, turizm çin cle geçerlidir. Avnıpa bir merkez olarak ele alınırsa,,

sanayileşme Avnıpa'nın merkezinde yer alan ileri batı tltkelerinden Akdeniz ülkelerine doğu vayılmıŞtn. Bu ttir bir,yaYılma etkisi

gtintimiizde Polonya, Macaristaıu Çek Cumhuriveti, Slovalrya gibi ülkelerde de görülecektir.

çokuluslu turizm şirketleri gelişeıı bir tılkerıin turizm politikasınl ve turizmin gelişme yöntiııü belirleYen kararlar alırlar.

Turizırı ile ilgili kararlann merkez ülkeler<le, Qrrist gönderen gelişmiş ülkelerde alınması ve bir ülkenin tatil destinasYonu olarak

getiştirilmesinin o ülkeırin turiznı plarılamacrlarıııa empoze edilmesi merkez ülkeler - Çewe ülkeler iliŞkisini gtirıdeıne getinr

Merkez çewe ilişkilerinin iki yönti varrlır. Butlardan birincisi potansiyel turist çekim ülkesinin turist gönderen geliŞmıŞ

ülkelere lıziki uzaklığıdır. Ikincisi ise organizasyon duzey,rnde gelişmiş ülkelerle geliŞn ülkelere ait İırmalar arasındaki

ilişkilerdir.

Turizın talebi merkez ülkelerclen _ turist göndereıı ülkeleİ - turist çeken üIkelere doğu yayılır. Turist göndereıı ülkeler,

dtiııyanın üç arıa bölgesinde toplanmıştır. tsu bölgeler sanayilcşniş ülkelerin bulıuıduğu tıölgelerdir. AvnıPa, KuzeY Amerika ile

Güneydoğu Asya ile Pasifik t$lgeleri ve Japonla.

Bu bölgelerde yoğtuılaşan turizın talebi azalarak önce bölgeniıı yakııuııdaki tiükelere yöneliı. Merkezden uzakta bulunan

potan§iyel tıırist çekim iilkeleri uluslararası turizm talebinderı daha az ymarlanır. Merkezderı uzaklaŞıldıkÇa PotansiYel

deslinasyonun pazar payı azalır vedaha rekabet keskin pazaı koşullarında çalrşılmak zorunluluğu doğar. Bunuıı nedeııi turizm

talebinin tıziki uzaklık İle ters orarıtılı olmasıdır. Fiziki tızakl* arttıkça ulaşım ve se-valıat maliYeti, dolaYısıYla turistik ttiketimin

toplam ma§eti ytıkselir. Turizm talebi lıyata hassas olduğrııdaır tatep düşer veYa Yön <leği$irir.
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Seyahat uzaklığ ve tdaşrm ile ilgili diğer nokta, mesafenin artmasıyla uluslararası turian praann^ gireıı gelişen üke sayısııun
ttmasıdu. Uzaktık etkerri sonücunda ınerkezdeıı uzaklaşıld*ça birbirine rakip olabilauck ülke sayısı artar..Bu nedenle gelişmiş
ulkelerin uzağnda yer alan gelişen ülkeler rekabetin daha keskin olduğu bir ortamda bulunurlar.

lJluslararası turist trafiğinin yaklaşık 0/o60'ı Avnıpa'da ve yalılaş* %30\ı ise Akdeniz txilgesindedir. Avnıpa'daki merkezlerden
kaynaklanarı hırizm talebi çewe ülkelere doğu bir yaylma gösterir. Turizın talebi merkezdeıı kaynaklanır ve önce merkezin en

yakınındaki furist destirıas,vonlarına ytlneliı; örneğin Ispanya, Yuııarristan gibi. Talep ulaşım maliyeti açısından maliyetin düşiik
olctuğu yakın ülkelere.vönelir ve daha sonra merkezin uağın<la kalan tiikelere ka.var.

Avnıpa'ya yakın olan Akıleniz ülkeleri arasmda ilk halkada Ispanya, I)o,rtekiz, Italya ve Fransa ile eski Yugoslav ülkelcri yer
almaktadrr- Ikinci halkada Yunanistan, Tunus, Fas ve Cezayir yer alır. Üçüncü halka<la ise l'tlrkiye, Kıbns, Israil, Mısır ve <tiğer

, A&ika ülkeleri yer alır. Yani uzaklık halkası liüytldilkçe pqzar ktiçülür, küçulen pazara karşın birbiriyle rekabet e<len ülkelerin
'sayısı artar. Özellikle aynı turİstik iilrtiü,ltl,ı sunulduğu kiüe turizın pazannda rekabet daha keskindir. Uluslararası ttırizrn pazan,
kitle tuizrninin geçerli olduğu turistik ürtiııde, doğrudan eR rıcuz tirtiııe yönela.

Merkez çewe ilişkisi içinde merkeze yaku bazı gelişn ülkeler turizrnden daha l'azla ekoııomik yarar sağlarken aynı zaınanda
mcıkcz ülkelere bağmlı bir yapı içinde turizmdeki gelişmelerini siirdtiıriirler.

Ttiırkivehın temel turizın pazan olarak Awupa ortaya çıkmaktadu. tJlkc Avnıpa'dan vğ-Akdeniz t$lgesine geloı turizn pazanndarı
Oneınti bİr pay alıiıaktadır. Ru iki teınel kilgenin uluslararası tıırizın pazarındaki koniımlan şlyledir:

t990 yrluıdan beri Aırııpa'nın turizm pazpnndaki pa.v- Vo 2 oranında,azalnııştır. Benzer bir durum Akdeniz bxilğesi için <le

geçerlida. Son yllardaki azalış Yugoslavya paz.ınrun kaybedilmesiyle ilgilidir. (ierçekte her iki tıölgcnin h]rizm pazannıiaki nispi
payı azalmalda<lır. ,[Ju azalmapın başka nedenleri ise yeni ve uzak destinasyonlann ortaya çıkması, uluslararası ulaşım
olanaklannın artması ile talebin tıırist göndererı ıncrkezlerderı daha uzak b<llgelere doğru yayılmasıdır

y€ Akdeniz'e Yönelik Turizm Tüm 1980-ı995

Yıl
Dünya

Milyon Kişi
Akdeniz

Milvon Kişi
Akdeniz Avrupa

Milvon Kisi
Avrupa

o/o

l 980 288 96 l94 67

l 985 330 l16 35 214 65

l 990 458 |49 33 284 62

l 99l |45 32 27ş 6l

l992 482 l59 33 28tt

t 993' 5l3 l64 32 :-- 30tt 60

l994 546 l69 3l 330 6()

l 995* 567 l73 3l 337
* Geçici WTO verilerine göre.
Kaynak: Comperıdium oi:'tdurism Statistics. Worl<i lbrırism Organization. Madrid. Çeşitli yıllara ait sayılar

Turizinin gelişiminden ttirn ülkeler eşit şekilde yararlaıımamıştu. Retah bireylerin yaşadığı Avnıpa ülkeleri, bu ülkelerin
birbirine yakın olmaları nedeniyle uluslararası turizm pazanndan en büytlk payı. alu. Avnıpa'nrn uluslararasr türizındeki payı turist
akırrdan açısındaıı y,aklaşık o/o 60'dıt.

'ttirkive'nin asıl yabdncı turizn pazan Avnıpa ülkelerinderı kaınaklaur. tselli tnşlı Avnıpa ülkeleri Tıırkiye'ye erı fazla turist
gönder€n iıükelerdiı. AkdEniz b<ilgesi ttirn dtinya turiznıi içinde yaklaşık % 30 paya saiıiptir.

TiiırkiYe de Akdeııiz bölgesindeki ükcler arasındadır ve Akdeniz'e yönelik turizm pazanndan yüksek sayılabilecek bir pay
almaldadır. Ttlrkiye Doğu Akdenizde war wy:rrıı artırarı bir ülkedir.

Akdeniz Pııar 1984 - 1995

* Geçici WTO verilerine göre
KaYnak WTO, l984-19Q5. Compendium of Tourism Statistics. World Touism Organization.
Madrid.

TT^" Bakanlığ. Turizm Istatistikleri Bülterıleri. Araştrrrna ve l)eğerlerıdirme Dairesi Başkanlığı,
fuikara.

ı

ı

Akdeniz
Milyon Kişi

Türkiye
I}Iilyon Kişi

:Türkiye'nin Payı o/o

1 984 ı06 1.6 1.5
l 990 |49 5.4 3.4
l99l l45 5.5 3.7
|992 7.1 4.4
l 993 l64 4.0
|994 l69 6.7 4.0

l 995* l73 7.7 4.4

o/"

34

457

60

Yıl

L59

6.5

l40



Son on yıl içinde Türkiye'niı Akdeniz tıırizmi içindeki payı Yo 4 olmuştıır. Bu pay stiırekli artmıştır. Ttilrkiye Avnıpa'ya
yakınlığı nedgııiyle bu tıölge pazanndan da ytlksek bii, pay almalladır. Bu pazar payırun büytimesinde ülkenin hem gtineş, deııiz,
kum uçltlsllne hem de külttlırel kaynaklara <layalı bileşik tııristik ii,rtiıüer satrnasınln önemli olduğu müakkaktır.

Merkez çewe ilişkisi içinde, Tilrkiye Avnıpa'ya gtlreli olarak uzak bir potansiyct turist çekim tiılkesidir. Talep merkezden

çewe ülkelere aza|arıbır şkilde dağıldığ için Türkiye turizıni d4ha geç bir döncmdc kitle turiani aşaınasrna gelmiştir. Türkiye
Avrupa'ya Yıırıanistan kadar.vakın değil ve Mısır kadar da uzak değildir ve yakın zanana kadar kısmc,n bilinmezliklerle dolu uak
bir doğu ülkesidir. Dolayısıyla tiılke.uzun yıllar hlçllk ölçkli tunzm talebi ile yetinıniştir. 1980'li yıllarda birdenbire arz tilrtlnün
değişmesinden dolayı Türk+ye Avnıpa'daki brvük çekCııslu turizm iırpelarının ilgi odağı olmuştur. Ilgi gdağı olrnak]a birlikte
yerel olar,ak sımda+*izrıetler pake+inin fiyatı da;örıeeJikle hiytilı kenller drynda lıal,an kondilama işletmelerinin fıyatları,
diryni§ttir. Koııaldama fiyatlarrnın dilşmeye tıaşlamasıyla tatilci tur paketinin en önemli kullanım öğelerinden biri olan konaklarrıa
arzrrıın kullaıumr artmıştrr. Düşiik maliyetli vc iyi kaliteli konaklanra arzı Amıpa'lı turistin ve yabancr tur opeıatörlerİniıı
beğenisine ve talebine uygun olarak Avnıpa pazannda satıları paket furlann bir bölilmtlnü oluşfurmuştw

Türkiye'de Kitle Turizminin Gelişmeşi

Kitle turizni _vakınsak çekim illkele,rine dtizeırleııen, trıristik tirilnttı doğal kaynaklara dayalı olduğu, uluslararası ulaşımda
charter hava,vollarının kullarııldığı, konaklama türü tatil köyleri ve kıyı otelleri olan, turİstİk ilır[iırıtirı tirmüyle standart paket turdarı

oluştuğu turiun türiidür. Kitle tıırizmiııin organizasyonunda çok sayıda paket tur olası ba blebe uygun olarak öııceden hazırlanır.
Tatil turizıni veya charter turizmi olarak adlarıdınlan bu pzarda uluslararası dtizeyde çokuluslu büyük tur operatörleri çok
etkindir. Rekabetin ytıksek olduğu kiüe tııriznıinde pket turlar almen rekabete açık diğcr uluslararası iiu,tiıler gibi geçerli

uluslararası piyasa lıyatları ile satılır. Tııristik i.i|rilrıilüıl satış koşullannı uluslararası koşullar belirler.

tsu pazarda etkin olan çokuluslu tur operatörleri genişleme politikalan uyırrınca turist gönderen merkezlere nİspİ yakınlıktaki
gelişerı ülkeleri yeııi tatil çekim merkezlerine dontlŞtl,rerek etkili olduklan pazan ve talebi gerıişletirler.

Tiırki,ve'de sunuları yerel hizmetler paketinin ınaliyeti hemeıı ülkenin yakııunda.ver alan rakip olabilecek diğer ülkelerin yerel

hizrnetler paketinin daha altına düştiiğü için Türkiye rekabetçi tiyatlarla yurtdışına kitle turizıni [iırtiııü olaır standart paket twlar
satabilir konuma getmiştir. Arzın ytıksek dllzeyde ve bir an<la yaratılması konaklarrıa tiyatlarını yerli yatınmcılann beklediği
dtiaevin altına dtşiıırmuşttıır.

i}ilindiği giti tatil köylerinde sunuları hizmetler saıle olup, konaklama tiyatları da arzııtürtlrıe uygun olarak ıİüştlktilr.

Miişteri, turist aktif olmak konaklama hizrrıetiırin tüketiminde yer aldığı içiıı, örneğin self servis aç* büf'e gibi, sunulan hiznet
kalitcsi kent otellerinde sunulan bultirısel otel hizınetinderı daha tarklıdır.

Kısaca belirtmek gerekirse Ttlrkiye}i turist gönderen merkez ülketere y,akınla$ıran etkeıı konaklama arzının çoğalması ve

tiyatlannın dışmesidir. Tiırkiyeli nıerkez ülkelere kitle turizminde ve batılı turist açısrndan yaklaştuaıı etken ise, yabancl turizm
iırmalannın daha önce başka destinasyonlarda sattıklan tıirbirinin aynı' pket turlann l'ükiye içinde de surıulmasıdrr. Çünkü
yabancr turizın şiıketlerinin aynı üriiınlerin satıldığı turizrn pazannda pazarlannı genişletebilmeleri ancak'yeni'bir destinasyonda

aynı iiı,ünü'farl{lıymı$ gibi yeııi bir ad altında satmalan ile olanaklıdır

Itstinasyon sayısının artınasıyla birlikte tur operatörlerinin turistik iiı-tirı satabileceklı-ri potansiyel pazar büyiir. Ttlrkiye gibi

kısmen yeni destinasyonların ııIuslararasr turizın pazanııa sunulrırasr, satılabilir palıetlenıniş turistik ünirı yelpazesini ve tur

operattirlerinin rrzaflfi genişletir. Tur operatörleri talebi _vari destirıasyonlara yOnlendirirler.

tşte Ttirkiye bü siireç içinde batılı çokuluslu turizrn firmalan tarafından keştbdilmiştir- Bu nokta 1'tlrkiyehin turizın pazannı

.dışsat koşullar açısından genişleten en öneınli etkerıdir.

Türkiye kitle turizmiııe uygun arzı yaratmıştır, arzın ttıriı ve biiytiklüğo batı turizm pazarlarının dmaçlarırıa ııygun dl§mt§;

çokuluslu tıırizm lırmalan da yeni §ir destinasyon arama ve yaratma, bö_vlece pazar genişletme aınaçlanna u,vgun biçimde ülkenin

aızrna uygrırı turizm talebini bu yeni destinasyona Fnlendirmiş; arz ile talep kesiştirilerek ülktıde kitle turizmi geliştirilmiştir.

Turizmin Değişen Tılep Yepısı

T'ti,rkiye'de son on - onbeş yılda değişen turizm yapısına değinilirken şimdiye kadar turizınin arz yönilne ve talep açısından

da turizm talebinin yaratıcılan ve aracılan olan tur operatörleri ele alıııdı. Değİşeıı turian yapısı çerçevesinde aynca turiınn

talcbinin de yapısınr ele almak gerekir. Eğer bir trlkede turian arzı değşiyor ise, turizrn talebi de dcğişiyor demeİiir- Tiirkiye'Ye

yönelik turizn talebi de değişnıştir

Gcnınişte turizrn talebi küçtiık olan ve yavaş büyüyen kültti,r bazlı turisilcriır talebinden oluşmuştur. Aııcak 1984 ylından

başlayarak Tiirkiye've yönelik yabaııcı turizm talebi taülci paketleıımiş turistlerden oluşmaya başlamıştır. ÇtinkU 1982 yılında

Turizrni Teşvik yasası çıktıktan sonra tatilci turistlerin kullarıabileceği turizn olanaklannın ortaya Çıkması ve konaklama

yatınmlanrun gerçekleşbilmesi için iki yıll* bir _vatınm süresinin geçmesi gerekmiştir. Kitle turistlerine uYgul,l turizrn arzı l9M

1rlından sorıra uluslararası turizm pazarlarına sunulmuştur.

Bu tarihteı sonra Türkiye}e gelen yabancı turistlerin protilinde bir değişiklik olmuşfur. tsu proiil ucızcu, paketleıımiŞ, bclli

bir destinas_ı,ona gelen, destinasyonda tek bir belirli konaklama tesisisinde konakla-van, kerıdisi iÇin YaratılmıŞ kaPalı tatil köYü

ortamınında kalaı1 charter uçak şirketi ile seyahat eden, btıyiik tur operatörlerinden staııdart tatil Paketleri satrn alaır, oPsiYonlu
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gezi turlıırrrıiı pek az katılzuı, ckstra harcaması olmayarı, tüm gereksinmelerinin ücretini ıiaha önce yurtdışındaki tur opcratörtihe

öderniş ve dolayısıyla ektra harcama yapmayan bir turist pıotilidir.

Itu tür tatilci turistlerin dış dtırıya ile ilişkilori sınırlıdır ve ttim zamanlannı tatil köylerinde geçirirler. Talep ağırlığının tatilci

'* '1ır_' 
yönünde_ olması iki yönlu bır yoğunlaşma yaratır:

- Talep açısından yoğunlaşma ve

- Arzaçısın«lany,oğıınlaşma.

Belirtilen bu özelliklerin her ikisi de'I'ıirkiye turizmin«ie-görülınekterlir

Tatilci, ucuzcu sejour tiirii turistlc. in Ttirkiye'yc maliyeti oldukça büyük olmuştur. Tatilci tıırist paket tur satm al«lığında
paket turıııı satış t-ıyatının büyük bölümü yurtdışında kalmakta ve ülke bu ttiır turİzmde kültiır tıırizınindeıı sağladığı ytıksek
sayılabilecek gelirlerden yoksurı kalmaktaür.

Tatilci tıırist pazan 'I'tirkiyehin yeni pazarıdır vc Ttirkiye kiiltiir turizminden tatilci kitle tunzınine son on yıl içinde
geçmiştİr.-Dolayısıyla turistin ti,irü döni§üm geçirmiştir. }}ugtlıı ülkeye gelğ-n yabancı turistlerin büyilk bölümü Avnıpa'dan
gelrnektedir vÖ müşteri proiili daha duşuk ortalama harcama yapan turistlerden oluşmaktadır.

Ttırizınden sağlanan döviz gelirleri açısından Tiirkiyc'nin turizrn gelişmesi incelenttiğinde ilk anda dik*,ati çeken nokta
ülkerıin turizındeıı sağla<lığı döviz gelirlerinin artış hzının toplam turist vanşlan artış hurndan daha düşiü olduğudıu. Bu durum
zamaıı içindc Ttiırkiye'nin furist prolılinin değiştiğini, ıiaha düştik gelirli yabancı turistlerin tllkey ziyzıret ettiğini ve ülkenin
sunduğu turian olanaklarının, tlzellikle de konaklama olanaklarının fiyatlannın düşttığiınü gösterir.

ve Turizm Döviz Gelirleri
yabancılar Milvon

Kişi
Endeks Dör,iz

.lVlilyon Dolar
Endeks ortalama Harcama

Itolar
Endeks

l 984
-l 985
'l9s6

1 987

l 988

l 989

l 990

l 99l
l992
l 993

l 994

l 995

2.| 17 .094

2.6|4.924
2.39l .085

2.855.546

4.172.727

4.459. l5l
5.389.30tt

5.5l7.897
7.076.,096

6.500.638

6.670.6l8
7.726.886

l00
|24
l l3

f l35
l97
2ll
255

260

334

3a7

315

365

840.0()0

|.482.000

l .2|5.000

l .72l .1|7
2.355.295

2.556.529

2.705.()()0

2.654.000

3.639.00()

3.959.000

4_32t.00()

4.957 .a00

l00
176

l45
204

2ttO

304

322

3l6
433

47l.

5|4
59f)

397

567

508

562

567

570

62l
5l9
533

668

674

684

,lff}

l48
l28
l42
l43
|44

l 5(ı

l3l
l34
l6ft

l70
172

Kaynak: Turizın t}akanlığı. 'turian Istatistikleri Bültenleri. ,Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı,
Ankara.

Tablodaki endekslertlen de görüldüğü gibi yıllar boytuıca 'l-tirkiyele gelerı yabancıların ortalama döviz harcamalan, gelcn
turİst saylanndaki artışın oldı*ça altrndadır. Toplam dtlviz gelirlerinin artmasına karşın kişi başuı4 ortalama harcama,tutan çok
az artıruŞtf. tlatta bir anlamda ortalama harcaina tutannın gün başına azalldığı ve Ttirkiyehin gittikçe daha .ucuz'bir tatil ülkesi
haline geldiği açıktır.

-ttiırkiYc 
iilkede daha uzun kalan ve fakat uz-ıın kalış si.iresine göre,yti(sek harcarna yapınayaıı tııristlerin oluşturduğu kitle

turizınini tıenimsemiştir. I]ir anlamda Ttiırkiye, tilkeyi tatil destiııasyony olarak seçor yatıanu,turistlsfin tatiuerini kıt kayTıaklan
pahasına destekloniştir.

Bu tilr turizınin yararlannın su'ıulı olduğu kısa siiırede aıılaşılmış ve kamu diiaeyinde turizın politikalan seçici, kultur
kaYnaklanna dayalı, alternatifturizm rürlerini geliştirmeyi hedefleyen politikalar olarak tekrar hııimseıuniştir.

Jimdilerde Tllırkiyehin turizm çnlitikasında değşiklikler yaynmakladır. Değişim seçici ttşizmin geliştirilmesi
Yönüırdedir, Çilnktl Çok krsa siirede kitle turianinirı azalan gelirlere ve bağımlılığa ne<ten oldugu gerçeği kawaırmıştır. 

-Kuıİtir 
tazır,

yavaş geliŞen ve fakat ernin bir gelişme yolu olan kırsal turizm kaj,naklaruıa.dayalı olan trekking, kano,culuk, rafting.ve tloğa

|urizıni 
gibi alanlar özendirilmektedir. Tuı:izm Bakanlığıhın desteklediği ve yurtdışı bçlaııhları da bulwıan tpek y.[u proJ;i

haYata geÇirilme aPmasındadrr: Krsaca, 'l'ii,rkive'«lc kamu kesimi son 15 yılda, oncc kitle turizmi politikal'annı geliştir;iş,
uYgulamıŞ ve turizrn belirli bir büy.ükltığe eriştilleıı sonra tekrar daha önceki külttiır tıazlı furizm politikalanna donmuştıİ.
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KoNAKLAMA İşLETME LE RiNiN uLusLARARAsI pAzARA GiR iş sTRATEJ iıınixiş
oBĞrnınxniniııvıgsi

, Arş,Gör, Ali YAYLI

9.Ü. Tlc. ve Tur. Eğitim Fakültesi

GİRİş
Gtırıiirntızde turizm en hzh gelişrı enıtiıstridir. Diınya GSMHnın %ol0-1'i turiıııntlen elde edilmektedir. Uluslararası hianet

. ticaretinin %o26'sı, diirıya ihracatırıın o/o7'si yine turianderı sağlanmaktadır (Gee l994: 8).

kinci dtiırıya *ruş,nd* ,o*u, «ızcllikİede ıfi'dan ;;;;; lr"O*, ,r.ir- trl, ti, biçimde gelişme göstermiştir. li:inya

Turizın Örgııttı istatiklerine gore turizm, yılda ortalaruı 0/6,5 artış göstermektedİr. 2OQlt yılında uluslararaş turİzın hareketlenne

katıtanlann yi}"lsının 700 mil_von kişi olacağı tahmin edilmektedir. l9lt2-1983 ve l99l yıllarındaki uluşlararsı dıugurıluk

üineınlırin«lelil duşuş dışında t*ron, sürekli artış göstermiştir.(Lewıs, Chamhers vc Chacko 1995:77l).

Son yıllarıla ise, Asya'run büyiık bir kısmı, O§arıusya, Alrika ve Giiney Amerika turiznde en hızlı eeliw1 1garl_ar 
olmuŞ ve

diınyadaki artıştan daha.hulı bir artış göstermi$ir. Bımun,başlıca nederıleri arasurda s<izİonusu bölgeleıdeki hızlı ekonomik

gelişme, .istilçrarlı bir politik 'çewe, tinansal araçlardaki artış, ulusal turizrn orgaııİzasyonlannrn daha ctkİn çallşması vc

ıılııslararası turizm hareketleriııdeki artışın etkisinin görtilmesidir (Lewıs, Chambers ve Chacko 1995:772).

Uzrnaııların tahminine göre 20()0 vılına gelindiğinde (ilobal Şirketler dünya aktiflerinin yaklaşık %o50'sine sahip Ölacaklardır.

Giiıııiiıntiade dtiuıyada konaklaına eııdüstrisi kadar globalleşn çok az salıda endüstri sözkonusu<lur. Ço.k sayıda konaklama

!şletnesi bir çok ülkede faaliyetini §iıidürrrıdktedir. Burüar arasında tlaziran 1994 istatistiklerine göre; Accor 74, Shearton 6l,
Iİoli<tay ı* İı, Hilton lntcrnational 49, Merıdieıı 35, Hyatt 34, Fortc 39, I}est Western 54 ve Inter4ontinerıtal 55 ulkeıJe

taaliyetini siirdti,rmçkieıtir (Lewis ve diğerleri 1995: 713; HMM 1994: l9). t}unlann yanında, bir Çok restoran iŞletmesi tle"

özellikle fast_food kategorisin<le olaıılar, çeşitli uluslararası pazarda l-aaliyette bulunmaktadırlar. Bu iŞletmelerin baŞında Mc

Donald's, 66 tllkette 13400 §utre ile hizmet. vermektedjr.

Kısasa belirtmek gerekiİse, koııaklama endtıstrisİ gtiııiirniizde artık uluslararası olmuşlur. I}unun ifade ettiği anlam; ulusal

pıızann yarunda değişik ulke ve külttırden gelen uluslararası turistlere vönelik olarak da hizmet sunmıktır_[Lı-wis ve üğerleri

1995: 7l3). Aynı zaınarıda; konaklarna işletmelerinin kendi <leneym ve hizmet standartlarını Franchising, Yönetim,fuilaŞması,

cırtat cirişim, »og*O* Yatınm gibi <ieğişik yollarla uluşlararası pazara taşımış olmalanılu.

Bu çalışmada konaklama işletmeleriııin uluslariırası pazara girişte kullaııdıklan*8iriş ino<llan tiaerinde, durulacak ve bu

bağlaıntla konaklama işletmelerinin uluslararası pızara giriş silreiuİnİn Ozel!İkle son otuz ylı ele alınacaktır. 
,

cıunı ışıı114pA İşLETMELI,,RİN uLuslARARAs[ pAzARA GiRİş strRpcİ
Giıııümtizde şirkeüer global diinya rekabetinde hayatta kalabilmek ve bü}tiıınek için plan .vaPmak duruınuııdadır|ar. Bazı

işletmeler için sadece yurt içi pazarlw:yeterli gelirkerı bazıları için <le farklı yollarla dış pazarlara aÇılarak varlıklannr

siiırdtiırmektedirler. Dolayısıyla l-ırmalar, yabancı pazarlarcla varlıklannı clevam ettirebilrneleri ıÇin giriŞ stratejilerini titizlikle

seçmelirlirler. Literatiirde uluslararasılaşma olarak geçen işletmelerin uluslararası pazala giriş süreici. l970'lİ Yllardan giiırıiiırniiae

kadar dinamik bir sureç olarak ele alınmış ve inceleıımiştir. Bu araştırmalann başında Johaırson ve Vahlne (1977\ ve Luostraineıı

(|g,7,7;!inbu konuya temel teşkil erlen çalışmalan gelmektedir. Uluslararasılaşma en genel tanımı-vla; iŞletmelerin ev sahilii tllke

pazarından başka ülke pazarlanna giriş stııreıidir. Bu süreciır başlarrgıcını-i.luacat, son aşaınasıru_9..dr:"k 
Y,1}"-

oluştunnaktadır. I}aşka bir tanıma gti,re utuslararasılaşma; ukdaraıaşı t'aaliyetle' e artan bir biçimde dahil olma surecidir (Welch

ve Lrıostrainen l%s:-36). Ulus}ararsılaşmrstıreei; Dtısişis, aerbthlu*. d6 dilııyada meydana gelen değiŞmeler, strağik

t.aaliyetlervediı§tirrcc-lçr-ffiiruıansm'ıeVatdnğl9N::22).Dahag*iıktanımlama.i1e
. uıosİaru*otaşrrır İşretmeıe.ınuiııstrmaşı-ççıngysştatçjl;yapn *rya*v-.lı yti,nl .eriyie uŞun sağİama Şüeci olarak tanunlanabilir

(Calof ve Beani§h l995: l l6). uttivaİ-(t99rt_325=ffE_bşlrça uİnsla,arasıtaşman ölçnıekriterleıini şu Ştilde or(aya koymuŞtur,

- Yabaiıcı ükelerdeki satışlann toplam satışlara oranı,

- İhracatın toplam satışlara oranı

- Yabancı ilkelerdeelde edilen karu,ı toplam kara oraıu

- Yabancı ülke aktiflerinin toplaın aktiilere oranı

- Yabancı şube saysrnın toplam şube siıyısına oranı _

- Üst diu.ey yöneticilerin uluslararası <lerıeyimleri

- Uluslararası tiıaliyetlerin yayılma mantığı

Uluslırırası Pazıra Giriş Sürecinin Akış Şeması
Uluslararası ç,ıazara giriş sii,recinin akrş şemasıru Puruıet ve Ricks (1992:257) altı aŞamalı bu stireıÇ olarak ele al4ıŞtır- Şekil

l'de de göriileceği gibi bu aşamalar şuılardan oluşmaktadıq

aşurİu I:

_ uluslararası olmak ve/veya daha fazla uluslararası olmak zorundamıyz?

- Tilketicilerin, rakiploin, iç pazarlann v.s. sınırlılığı
- tlayır ise ikinci aşamaya geç

- Evet ise üçtiııcü aşama}a geç

Aşama 2:

- Daha fazla ııluslararası olmalımılrz'l
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- Mevcut avantajlar (pazar, maliyet v.s.)

- }layır ise iç pazarlarda yoğunlaş
- i:vet ıse üçtrncü aşamaya geç

- I)aha fazlaulusldrarası olma yolunda göreceli tlsttlnltıklerimiz mevcutmu?
- İşlctmeırin uluslararası güçlü ve zayltlrO.rl"rl
- Hayır ise ılördtiııcü aşamaya geç

Aşam a 4:

- Etkintiğimizi nasıl artırabilii:ız?
- Raızı zayıfyönlerimiz
- Daha guçlü konuma gelınek için proSamlar dtızenle ve beşinci aşanaya geç
Aşama 5: ' 

,

önemli tırsatlar nelerdir?
- Fırsatlann değerlendirilmesi :

- TJke ve/veya t*llg" seçinıini yup altıncı aşamaya geç

i

- Giriş tiirlerinin Usttln ve zayıfyonlerinin değerlendirilmesi
Giriş ttirünün belirlenmesi ve tbaliyet planı.,

Şekil 
'l . [Jluslararası PazaraGiriş Süreci Kararıırın Akış Şeması'

Hayır

Evet

Hayır

H

Gucunu
Artrr

Giriş Stratejisini Belirle
lhracat
I,isarıs Anlaşinaları

a.

Raşla

Hayır

-+ ----_

Evet Evet

İ

4.

5.
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Kaynak Betty Jhane PLINNET; David A. Ricks; Intenıatioııal Business. Wadsworth Publishing Company, Belmonth, California,

Division of adsorth lnc., l99O: p. 257.
iÜ,İMEİr*ln'u,,usLARARAsI pAzARA AçILMANEDENLEnİ t

§letmçler bir çok ndenterden dolayı ıiış pazarl an 1çılna gereğ dıyarlar. İşletmelerin yabancı pazara girmesine neden olan

sözkonuzu temet etmeıüer şurılardır,

2. Dış paz4rlma açılmak suretiyle çeşitli nedenlerdeıı dolayı atıl kalan kapasiteYi kullanması,

3. h ;;ıdaki rekabetten kurt,l*ul,., lrti u,altınalq

6: \letrnenin politik etkinliğini artırmah
?. İş-pr?"rtr,.d" güçıüı raÜphrin mamıılleriylerekateti tı,ğerıerek, iç pazarlarda <la güÇlü hale gelme.

Uluslararaı pazara giriş kararı verilmeden önce şu l l sorurıurı cevabı buluırmalıdır (ToYne ve Walters l993: 302),

ı aeııi ulketere *uir"'t ir-"t satışmı engelleyen iç diızenlemeler nelerdir?

2. |'azwınbüvüklüğiı ve yapısı nedit'l

3. Politik ve sosyal çevrenin bakış açısı ncdil? \

4. Rekabetçi çevrerıin dıırumu nedit'? ve pazara giriş erıgelleri nelerdit'|

5. pazarlanra kaması kapsamın<ıa pazpnn temel karakteristikleri nelerdir?

6. Potansiyel rakiplerin ternel kara}ieristikleri nelerdiı'? ,

7. pazar payını başanlı bir biçimde artırmak için işletmoıin pazarlarna gtıcü nediı,l

8. Dağıhm kaııalırun yapısı nasıldıt'l
9. İşletme için eıı uygım pazara gıriş modu ne«tit'/

l0. İierekli oları kaynak drırumu nediı?

l l. Analiz kapsamındaki pazar, işletmerıin a4açlan vc hedcilerine ve rekabetçi üstilırıttlftlerİııe uYum saglıYormu?

:

Yukanda verileıı sorulardan ilk üçü başlaııgıç dlizeyindeki pazaı değerlendirmesini içermelİedir. Geriye.kalan sekiz soru ise

pazarla ilgili daha ileri ıliiaev arıalizleri içermeLtedir' 
nu*aİ sorulması gerekq ilk soru , ııluslararası pazara girmek zoruııdamıyız? olmalıdü. Eğer cevaP evet ise, NereYe? ve Nasıl?

sorulanrun cevabı araıımalıdır.
Toyne vc Walters (l993: 30l) 200 civanndaki diinya tılkeleri tçinden uygun olan ülkenin belrileırmesinin'!Eour- §teP' analiz.ile

mtinktııı olabileceğini önermişlerdir.

dtUeyinde değerlendinneler sonucu eleme

Daha ileri dtueyde rİeğerlendirnreler sonucu eleme

Fayda-Maliyet bnalizleri'sonucu eleme

Avaııtajlı pazarlar

AMAN

Şckil: 2 l)ört Aşaınalı Ülke Seçimi Surcci

şekil 2,in birinci aşamasında yasa1 olarak gırmek mtiıınkıbı olınayan ulkeler ve yönetimin baŞlaırgıÇta uYgun bulmaüğı bolgcler

U
:[,

K
E

S
A
Y
I

S

I

potanşiyel pazar kapsaınındarı çıkanlır.
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,

ikinci aşamada, ekonomik olarak çekici olmaı,an paıarlarkapsam ıiışı bırakılır.
[iÇilncü aŞamada ise,. bir ve ikinci aşamayı geçen çnzarlar için rlaha ileri dtizey analizler yapılır.
Soiı aŞamada da işletmı"nin amaçlan, mevcut faaliyetltri ve kalrıaklan ile bu aşama_va kalan pazarlann fırsatlarının

kaŞıla$ınlınası yapıIır. ]'üm bu analizlerin sonucuıda hangi lllkel,e/ulkclere girilcceğine karar vcrilir.
Ülke'Seçimine Etki Eden Tcmel Fakttırler (Go ve <liğ. l99l: 29).

jİltİİ,i,İf,İl"
3. Scrınayenin nıenş ülktye gcri gönderihnesi
4. Kazançlann ıncnşe ülkel,e geri gduıderilmesi
j. İatırıın tcşvikleri
(ı. Mülkivet kısıtlamalan
7..Yakuıcı nrüdürlcrin kontrolü
8. Vcrgileıı<iirmc
9. I)öviz kuru
l0. Kişi başına gelir
l l. (iayri Sali MiI]i Ilasıla
12. F]konomi büyiimc beklentisi
l 3. Ent)asyon oraru

l5. Turist artış hızı
l6. ()tel işgal oranı
l7. (}tel cndüstrisi yasalan
l8. (İel voğıırıluğu
l 9. Tur operatörlerinin f'aaliyetleri
2(). Dikkat çekici özellikleı
2l. Gerekli kaynaklarııı varlığı
22. Kayııaklann maliveti
23, İşgücü ırıaliyeti

işırrıvrrcı,nRiN uLUsLARARAsl pAzARA ciR iş MoDLARI
Ciirıiirniiade iŞletrnelcr yatıancı ülke pazarlanna değişik l'aaliyet biçimlerini kullanarak girmektedirler.

Yabancı Pazara giriŞin kuŞkusuz ideal ıck bir v,olu yoktur. İşletme için eıı uygıuı yol işleımorin sahip olduğu kapasite, güç ve
btklentileriııin Yafıı srra hedef pazardaki şartlar ve sahip olunan lirsatlara bağlıdır. L-irma bu amaçl4 kendi durumunu mutlaka
analiz elmelidir. Titizlikle vaPılacak olan analizltr lirmayı diüa objektiikarar venneve götii,ı-ecektir ( "l-erpstra ve Sarethy l99l:
393-394).

Root (1987: 15) iŞletmelerin uluslararası pazara giriş biçimlerini "giriş modu" olarak ele almış ve şiyle taıııınlamıştır: l}ir
iŞletrnenin sahiP olduğu iiriin, teknoloji, kaliİyc işgücğ yönetim v.b. kaynaklarının yabancı bır ülkeye ginşlerini nıiirnktiırı kılaıı
kurumsal bir diiaeıılemedir.

Bunlar:
- Direkı İhraçat

- Dolaylı İhracat
- Sahş şubesi Açma
- Lisarıs Anlaşmalan
- C)rtak Girişim (Joint Venture)
- Direkt yatnncı yaınm
Semenik ve BamassY (l993: 537-540) uluslararası pazara giriş biçimlerihi, altenratif giriş stratejileri olarak tanıınlamrş ve;l. İhracat

2. Lisanslama ı,e Franchising
3. Konsorsiüıum
4. ürekt ya(ının

olmak tiaerc dört alt başlıkta toplaınışhr. semcnik ve l}amassy'c göre, ihracat volutla uluslararası pazarl.aragiriş firmanın en düşük

İŞletmelerin uluslararasılaŞna dijzeyini belİrle-ven önemli iki teırıel etkenin risk ve war payıoltiuğurıu söylel,en Lloone vcKurtz (l990: 87), uluslararasılaŞma sürecini de dört aşamada ele almışlardır. Sözkonusu aşamalar:
I. l)irekt ve Dolay}ı ihracat
2. Yabancı lisans anlaşmalan
-3. Derıizaşın ülkelere p.azarlama
4. Uluslararası tirctim_

Şatıroğlu (1984: l82) iŞlctmele. in uluslararası pazara giriş şkillerini vönetim açısından ele almış ve iki gruba ayırarakuıcelernişir.
l. iJlke dışııı«ta yönetimi gerelılirmcyen dışa açılmalar

- İhracat

ı
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l980ri yıllar uluslararası otel endi,istrisinin hızla geliştği bir d<lnerni kapsamaktadır. Sözkonusu. döiıemde uluslaıarasr
otellerdeki artış oranı 7o93 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bazı Amerikan otelleri el değiştirıhiş ve şirket evliliklerinin sıkça
yaşandığı bir dtlnem olmuştur." 'Btud; 

arasında hıter-Contincntal l)aır American Airways ile bir işbirliğiııe gidip ilk otellerini voğun olan hava hattı iizeriııe
kurmava başldmıştır. Hilton ]nternational'da benzer şkilde Trans World Airlines ite işbirliğfuıe gitmişti(l,ewıs, Chambers ve

Chacko l995:716).
Bu dönernde aynca,daha kompleks bir uluslararsılaşma stratejisi yaşanmıştır. Pazar bölünılemesi yoluyla büyilme stratejisi

benimsenmiş vc t-arklı pazarlarda tıırklı marka isimteri kullanılnııştır.Btmlardan bazılan:

(xel İsimlen
I{ilton lnternational

Accor

I{olida1, [ırns,

Marka İsimleri
Ililton [nt. Resort

Hilton Int. Airports
Sofitel
Novotel
Mercure
IbisAjrbis
Formule l

crouııe p|ıaa

F{olidav Inns

Garden courts

Ramada Ramada Renaissance
Ramada Hotels and Resorts
Ramada Inns

lJluslararası otel,ler için l980'li ylların başlannda Çiı gibi gelişmekte olan ülkelerpopüler iken düa sonra gelişniş ti,lkeler

ağırl ık kazanmaya başlamıştır
Chellikle Kuzey Amerikan kokcrı]i olan oteller kendi zinçirlerini gelişmekte olan ülkelerde kurmuşlar<lır. :

Diğer yandan bu dönemdc tıırist protili de hızla değişmeye başlaınıştır_ Kore, I}rezilya, Hindistan gibi ülkelerde iç seyahatiır

ıoplam ıloluluk orarıı tizerindeki eüiisi o/A0'larayiikselmiştir.

Bu dtınemde uluslararası ölçektel 2 ve 3 yıldızlı btıdgel oteller'de varlığını göstermeye başlamışlardır. Bı.uıun en güzel örneğini
Fransız kökeıüi olan Accor, koınşu ülkelere lbis ve Novetel atlı altın«la açılarak göstcrmiştir. Accor daha soııra Amerikan koke,nli

ohn Motel 6}ı da koıdi zinciriıre katmıştn (tewıs, Chambcrs ve Chacko 1995: 7l'7).' l980'li yıllarda Franchisiııg ve Yöniıtim anlaşmasuıa <iayalı gelişne stra§ilcri ağırlığını korumasına rÇmerı direk yatırım

yoluyla girişler hızla ivme kazanmıştır..Bu da daha l'azla tiııaırsal kayrak anlamına gelınektedir.

l990'lı.Yıllır
İl" anr"*j* O" belli başlı otel zincirlcri pzzara hakim olmasına rağmen sıkça el değiştirmelcr yaşanmış ve bazı otel gruplan

ortaya çıkmrştır.
Sahiplikle«le Japonya ve l{on Kong gibi ulkeler baş sıray çekmektedir. Örneğin, Japonlar ttaıvai!ıin 760'ına sahip

olmuşlardır.
Kuzey Amerika ve Avnipa otelcilik pazan diirlyada en geniş ve olgunlaşmış bir boyuta ulaşmıştır. t3dna rağnen önemli yeni

geli§melerin eşiğinde<iir. Asya, fta Doğu ve Giirıey Amerika pazarlannda ise yavaş da olsa gelişme siiu'eci gözlennıekledir (Hotel

l996:2()).

1995 yılı verileriıre göre top 200 ziırcir otel işletmesi srralamasında Aıııcrika.7d otelle ve %35'lik payla biriııci, hgiltere 15

otelle ve o/o7.5 pby|a ikinci, Japonya 13 otel ve 0/o6-5 pa,v|a üçiitlcti, Japonya ll otelle dördtiıcü ve Fransa ise l0 otellc beşiııcİ

sırayı almıştır ( Hotels, july l996: 60).

w'I o l 990 yılı verilerine göre uluslararası ağırlaına eı,ıtlütrisinin toplam oda kapasitesi l 2. l milyon ve elde etİileıı gelir ise 222

milyar dolar olpuştur: Aynca 45.0004Z()00 civarıı,ıa otel uluslararası alanda faalivetinİ sikdtlrmektedir, 1,995 yılı verilerine göre

ise ağırlama endüstrisinin gelirleri 250 milyar dolara ulaşmış ve l l nıily,ondaıı tbzla bir istihdaın kapasitesine de sahiptir.

Konaklama işletmelerinin başka bir ıilkede laali_ı,et biçimini belirleven tenıel i-aktörleriır başında "bölge" kriteri gelmektctir.

CXel işletıneciliği.konusunda diinya iÇ aııa bölgeye ayrılmıştır. Bunlm:

l. Kuzey Amerika
2. Aırupa
3. Aslafasifik llOİgcsi

Sözkoırusu her üç b<ilged«le enıitistri iarklı bir yapı arzttmektedir ((iee l994: l5).Şöylcki;

Dtjmıadaki otellerin o/o3o,una süip olan küey 4rnoiça Bölgcsi'nrleki otel erıdilstflsi franchising ve vönetiın anlaşmasıııa bağh

sistemletiır etisinde kalmıştır. Pazarlama yaklaşımlannda otelin isırri son derece öneı,n taŞrmaltadu.(İelin_ısmi, l. Ürtiıı

standartiizaryonu 2. Turistlerve ti,rtırıti pazarlayanlar taraiin«lan kolay atırlanması _vönüyle önemlidir. t}unuri Yaııınd4, aYnı bölgede

bir çok tnğımsız otel de t'aaliyetlerini başanlı bir biçimde siiır<ltiu_mektedir.
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I lospitality I. rancgise Systeıns
L]hoise }{otel s International
Flolidav lıur Worldu,idc
l'rtrınus Cos.
Mariott lııtenratioıra l
C arl soıı/Radi s soıı/SA S
Accor
rn'shearatorr
iülton Hotels Corp.

5430
2902
2096
669
976

383

2378
4|4
219

2tt39

l 923

595

432
357

320
2u6
l62

(X)

97 tt

9ı.7
ft8.9

44.3

93,2

|3.4
50.()

73.9

()]TL ADI OTE[, SAYISI VoOJ'11L

Kal.ııak: [Iotels, July, |996, s. 62

İ

Şekil 3'de 1995 yılı verilerine göre bazı uluslararası ziııcirlerin sahip olduklan otellerinin toplaın otel kapasitesi içinde

lianchisc aıılaşmalı olellerinin oranı görülınektedir.

Şekil J: Bazı Ulustararası Zincir Otellerin Franchise İşbtmelerinin Toplam Otel Kapasitesi İçindkei Palr

o/o45 gibi en büytik paya sahip Avnıpa'tla hem bağımsız hem dc zincir otelleriıı birlikte geliŞiğini gönnekteyiz. I}u txılgede
halen ailc tipi kEtlk ve ofla ölçekli konaklama işlctmcleri önc,mli bir yckün oluşturmaktadır.

lXin_ra korıaklama endüstrisinin %l31ük pavına sahip Asva- I'asitik t}ölgesinde isc konaklama işletmeleri daha çok grup turlan
ve iş seyahatterine yönelik olarak yapılarimışlardır. L}u txilgedeki iinnalar, öz kaynak yatnmlan yoluyla buytlıneyi tercih
etmektedirler.

Konaklama sektörü dtlııyaılaki ekonoınik gelişmeye paralel olarali gelişimini siirdi,lı-müşttir. Örneğin; l98{)'li yıllarda sektördeki
ortalarna yıllık gelişne o/A.2 iken bu oran Asya- I)asifik btllgesinde %l2.6 olarak gençekleşmiştir.

Otellerin gelecekte iki önenıli uluslararasılaşnıa slratejisi izlemeleri beklenınektedir.
't . t]ir ülkede minimum savıda tesisc sahip olma koşuluyİa global büyiirne stratejisi
2. Değişıı marka isimleri ile belli ülkclerde btiytiınevi tercih etme

l)olayısıva uluslararsılaşma daha çok coğratik teınele bağli kalacaktır.
§ın 30 Yılın Bir Özeti

l. Konaklama endüstrisiniıı uluslararasılaşınası açısından son 30 yıl dinamik bir donem olmuştur. Sıkça el dçğiştirmeler

.vaşaıuruş olsa da, uluslararasılaşma Amerikan tipi otellerin gelişimi şeklinde daha çok keııdini göstcrmiştir, t}u el değiştirmeler
cndüstriye . Japonya, İngiltere, Fransa, Ilon.Kong ve İs*andinav ülkcleri gibi scktördı sirz sahibi konuma gelen ülkeleri
doğurmuştur.

2. Gelecekte tarklı isim altında markalaşmalann yaygırlık kazanacağı.beklenmekledir. Gelişmenin erkerı dönemlerinde üst
diiae1, gelire hitap edeıı ltl&s otjllerin ağırlıkta olduğu, daha sonra ise kitle turizmine yönelik olarak bu eğilimin tieğiştiği

şoyleııebilir.
3. Gelecekte bily,iiıne stratı-jileri daha da karmaşık bir durum alacağı tahmin çdilmo,ktedir. Yönetim aıılaşması ve tianchising

yoluyla dış pazarlara giriş bir müddet daha ağırlığını koruması bckleııirken, direk yatınm, ortak girişim, birleşıc ve satıhalma gibi
giriş ttlrlerindL- de önemli gelişmelerin olacağı beklenmektçtir. Özellikle orta ve küçuk ölçeklİ ote[ere yönelik yatınmlann liiks
otcllere göre daha hızlı artacağı bcklğ,ımektedir.
ULUSLARARASI PAZARA GİRİŞLERİ AÇISINDAI\ BAZI ÖRNEK ZİNCİR OTf,L İŞLETIVIELERi

HOLIDAY ı§tN woRLDwIDE
l loliday kuı, l99l v.rilcrine eor" S'' den lazla ülk«lc l 700 oteli ilc hizme,t vermektudir (Lewis ve diğ. 1995: 659, I lotels l 99l :

6ı ).

Gtiniiırniizıte diinyanın erı biivti& otel zinciri olan llolidav lrrn,60'dan-fazla ülkeıle 2 binin iiaerinde otct ve ]70 bini aşkın oda

kapasitesi ile hizmet vermektedir (Hotels July t 996: 46)..

iloliday Inn, Ttlrkiyc"de bir kaç yıl içinde aralarında Gtiıneydoğu'nun da buluntluğu önemli ekonomik potarısi_vele sahip
Hllgelgrde franchising ve yönetim anlaşnası yöntcmleriyle toplaıiı 25 otel açmayı planlamaktadrr (Vermeer l996: 25)...

Şirket Mis_vonu(l,ewis ve diğ. l995: 7l );

- Müştcnler vc seyahat endusİİsi taralından tcrcih edilir bir otel, çalışnlar, lisans alanlar ve i-ınaıısal kwumlar taratindan tercih

edilir bir otel olmak.
- Kitle turianine.vönelik pazar<Ia Holiday lrırı adırun gücünü ortaya koynak
- Mevcut ve yeni ürtiırılerin yayğınlaştınlmasıru sahiplik, franchising ve yönetim anlaşması yollarıyla maksimize etmek.

- Kaynatlan ve yatınmlan etkin bir biçiınde geri dOnecek şekilde kullannrak.

l990'lı Yıllann Amacı;
- Lloliday Irın adını globel otel endtısırisinde tartışılmaz. bir noktaya getinnek.

Gelecek Akti llerinin O<iağı;

- Diinya geııelinde Uuytıt ştıirlere '|tloliday Iım Croım Plaza" lan yaygınlaştırmak.

- Sayiiye yerlerine 'Holiday lnn Resorts" ismini yaygınlaştırmak.
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. 'I{o!day hm Guarden Court" lann Avnıpa'da artmasrru sağlamak.
- "I{oliday lruı Expressn markasııun gelişmesuf desteklernek.
- "Holiday lruı Suıısjrc,.ı Resort" 

"Orn, 
l.ullurrur"l. ".tu ar"İ p"-rl"r" pirmck.

- Awupa, Cha Doğu ve Afrika'daki otel sayılanru ikile katlamak.
- Üçilncu_tarala daplı anlaşma yoluyla buytime stratesiiini geliEirmek.
AccoR
l967dc Fransada ilk motelini hizınetc açtı. (iilmtlrni|zde Accor, uluslararası otel ziııcirleri arasında en fazla ülkede hizınet veren

otcllerin başında gelmektedir.
Accor. l975'de Mereure, 1980 yılında <la Sofitel zincirlerini btluıyesine katmıştır. 1983 yıluıda Novotel ve Jacques Borel

Internaüonal ile birleşti, 1985 yılında Formula l yaratıldı. l990Ua Motel 6'_vı satrnaliü ve 1992 yılında da t'ııllman zinciri ile

, Accor Sofıtel ve Ifullmarı isimleriyle 4 yıldulı, Novotel ve Merçure isimlc' i_vle 3 yıltlızlı, IbiVUrbis ismiylc 2 yılüzlı vc Formıla
l ve Moteİ 6 isimleriyle de l yıldulı olarak hizmet ,".."İt".li.. l yıldızlı Formula İ ue VoLl d ismiyle hizmet vertligi otellerini:ı
teınel felsefesinĞ dtlşük fiyatla temiz ve konforlu bir odayı müşterisine sunmak olmuştur. Bunun yanında, üçi,iılü vart vönelik
olarak da Hotelia isınini kullanmaktadır.

l995 ırlı vgilerine göre Accor, 68 ülkede 2378 otel ve 268256 oda kapasitesi ile hizınetini siirdtirmmektedir (llotels l996: 43).
Accoı'un çoğu oteli yönetinı anlaşınalı yada t'ranchising anlaşmatı olarak hizrneı vermektedir. I}irleşme yoluyla buyume

strağisini benimsemiş olan Accor; öncelikle Avnıpa pazanndaki büyii,rne trcııdini devam ettirmek ve hıınurı yanında Asya ve
Kuzey Amerika pazarınr da hedef pazar araşrıvı almalilır.

Aceodun nilıai heaefı dÜnyada* ekonomık otel paZnnı eline geçirnc* ve konaklama seklörtiııün bir "Mc l)onal«l's".ı olmaktır.
ITT stIERAToN ./

Sheraton yaklaşık 60 tiılke<le kendine bağlı 4l4 otel ve 12920l oda kapasitesi ile hianet veniıekttxlir. Bu otellerin bir kısmı
keııdi otelleri, bir kısmı.yönetim anlaşmalı oteller vc bir kısmı «la iianchising anlaşnıalı otellerden oluşmakta«lır. ()telllerin
yaklaşık o/o94'iı ya 1önetiın yada franchisc anlaşmalı otellerdeıı oluşıraktadır. Anlaşmalı otellçrin o/622si tiaııchise anlaşnıalı.
%o38'i de yönetim anlaşmalı otellerden oluşmaktadır.

Sheratoıı Giiııey Dogu Asya ülkelerine yönelik buytiıne stra§isini hızla artırmayı plaııIamıştır. Ortak Girişim Shcratonun
büyii,rne planının ba parçası olmuşfur. l990 yrlın«ia To§oda gayn moıüıul şirketi olaıı Naıısay ile joint-venture vapmıştrr. Ay..u.
tirmaııın gelilmeİle olan Doğu"A,vnıpa ülkelerinde _vönetiın anlaşmalı otelleri vardır.

I)iğcT Kuzey Amerikaıı şirketleri gibi Sheraton, uluslaraıası pazara tituıchising; ortak girişim, yönetim aİrlaşması gibi tunı
yolları Ğneyerek giimeyi südürmektedir (TTA l993: 5&-59).

HILToN '

İSl' yrlrnd" Conrad llilton tarafindaıı ilk i{ilton Tcksas'da hizmetc açıldı. l93{) vılına gelindiğınde ülke çapında sekiz otele

II. Dtl,rıya savaşından sonra AmeT ikan . ıtolannrn dcğcr kazanması, sevahat talebinin hızla. artış gösterrnesi, havayolu
taşımacılığındalti hızlı gelişme, Mar§hall planı gibi dışsal fakltlrler }Iilton'uı uluslararası pazara açılmasında temel etken oldu
(Gee l994: .j7).

lg47 ylında New York borsasında işlcıır görcıı ilk otel işletmesi oldu.
1949 yılınıia itk Hilton International AIID dışına çıktı. Hilton kıternational, yatmm ı,aparak büyüme vcrine ken«li otelcilik

alnındalii deıeyimini, ismini, yönetim deneyimini yercl yatınmcı[ara ı,eya htiktimete sunarak büyiiııie olmuştur. Dolaysıyla
ınodern arılamda y,önetim anlaşması da hilton'la ıioğmuş oldu. -_ * _i.

tlilton ilk ,vönetim aıılaşmalı dtgtni 1948 yılın<la Puerto Rico<ta işletmeye ıiçtı. Bmu Madrirl, istİnbül ve Üexico City tıikip
etti.l964yrlıııagelinıliğiiıdeHiıtonlntçrnational,22tilkedetoplanı29otelişletmekteydi..

lg&t'de tlilton International Hilton llotels Corp.'dıin ayntarak bir kaınu işletmesi oldu. Zamanla hilton ismini ve iezervasyon
sistemini kullarımaktan öte pk bir bağlantılan kalmadı. l983de lIilton ]Iotel Corp., Conrad International! AI]D üşında 

"v.arattl.
Hilton Int., 1:967 de TWAIa, l987 de Alle€ls Corp.'a ı,e biı yıl sorıra da tekrar tadbroke (houp PLC!e satılü.
GüntlmtDdç Hilton International,47 iılkede toplam l60otğl ve 5?872 yatak kapasitesi ile hizmetine dev.am etmekteılir.
ziNciR işıntıırnıoR AçIsıNDA.N rünx KoNAKı-,AMA
işınrunı,gRiNN GENEL oLARAK DEĞEf LENDiniııvıssi

A- Bağımsz oteller
B- Zincire bağlı oteller

a- Ttlrkiye'deki yabaııcı otel zincirleri
b- Yabancı tur operatörlerinin işletmecilik kuruluşlanna gore
2_ l,Jlıısal zincire bağtı oteller
a- Tiirkiye çapında faaliyet göstııen-yerli zincir §letrneler
b Yerel Acerıtalara bağlı konaklama işletrneleri
c- Yöresel olarak faaliyette bulwıan yerli zincir işletmeler

Şimdi buntarın Türki},e'deki kapasitelerine kısaca değinmekte tbyda vardır. ]

Tiirkiye'de yatınmcı olarak faaliyette buluııaıı dtlııvada tanınmış zincirlcr arasın<la Club Mediterrane, Hilton, Sheraton. Sol
'Crrubıı, Conrad Hilton, Hyatt Regeııcy ve Mövaıpick sayılabilir.
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'tiirkive'Ğ ilk faaliyette bulıman yabancı otel zinciri Hilton Internatiornl «lır. 1955 yılında ıtoğudan yatırun yoluyla Istanbul

tlilton hizmete girmiş ve daha sonra Aııkara, İzmir ve Mersin'e joint venturc ie franchising gibi gnlaşıaya dayalı ,vollan kullanarak'
girmiştir.

İbtanbul ililton, :I'iirki.vede otel işIetmeciliğinin de okulu olmuştur.
Yabaııcı zincirleri sıralamasrnda Hilton International'ı Fransız Accor grubıına bağlı Mercure takip etmektedir. Mercure

Cielciliğİn İstanbul'da bir, İzmit'de iki ve Ankara'da bir oleli bulunmaktadır.
Sheraİon grubu 'Itirkiye'vc ilk adımı saylan İstanbul'u 1995 yılı tıaşında terk ederc,k aynı oteli Intercontincntal'a Aıtalya'«la 2

. heş yldu|ı otelle hizmet vermeliledir.
Yabancı zirıt,ir oteller içiryle hızlı bir değişim yaşanmaktatlır. t}u değişimi takip ehnek bazan .çok güçleşnektedir. Bu hızlı

değişimi yaşayan otellerclen biri de Ramaıta dır. Tilrkiye'y,e ilk İstaııbul Ramada ile gclen grup şu anda Rerıaissance adı altrnda
Antlaya Kemeı'de bir, İstanbulda da bir oteli hizmet vcnncktedir.

Tilrki,veUeki diğer yabancı otcl zincirlerhrdcn Swissotel, Keınpinski, Ililton Co. ve ll1att Regency İstanbul'da birer otelle
tbaliye,tlerini siirdürmektedirler.

Şckil 4'Ğ bu dağılım açıkça görülnıekledir.

ı bulunan Yabancı Zincir Otel İşletmelerini'n Tesis, Oıla ve Fıaliyette
Bu}unduktan Üllıe

ToPLAM

Şekil 5: Yabancı Tur Operatörlerinin İşbtmecilik Kuruluşlarına (Xire

a

Çapında Faaliyet Gösteren Yerli 7.Incir Otel İşletmeleri
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Emçıeriyal C}tel Grubu 3

Richmond Otelleri 3
petrokent cielleri 2

Kaya Otelcilik ' 
3

cesars otelleri 3

Washington Otelleri 3

T,OPLAM 64 l 5037

Şekil 7: Yöresel olarak Faalivet Gösteren ye rli zincir otel

Şekil : 8 Türkiye Kökenli Acentalann İşletmecitik Kuruluşlanna (Xire
TESİS

Şekil 9: 1995 Yılı Verilerine Göre Türkiye' deki Zincir Otel İşletmelerinin Genel Dağılımı

Yukarıdaki şkil 9'dan da görtlleceği tiaere Tükiye'deki koıraklama işletıneleri kapasitesinin %38.2' si bir zincire bağlı olarak
hizınet vermekteütir. Geri kalan 7o61.8'i ise bağrmsız otellerdir. (iellerin yıldız sayısı arttıkça zincirc,bağlılık oranı <la artış
göstermcktedir

Yabancı zincire ve Ttı,rkiye genelınttc,ki zincire bağlı otellı.r daha çok beş yıldızlı otellcr iken yöresel zincirler ise geııellikle uç
ve dört yldlzlt otellerden oluşnaktadır.

680
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I]anana Grubu (Alanya) 12

Dethe Grubu (Side) 3

Süral Otelleri (Side) 3
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SOİruÇ VE ÖNERİLER

Uluslararasr dıız-eyde gelişme için, ülke seçiminde; l. Konaklama işletmesinin ortaya koyacağı uzırıanlık ve 2. Ev sahibi

ülkenin, konaklama tesislerine olan ihtiyacı bu konuda rol o}Tıayan en önemli iki l'aktördtlır.

Yabancı bir ülkede girişimde bulunma karan alınırkoı, sağlaııacak potansiyel kazanç ve risk fbktörlerine day,arıılarak

değerlerıdirme yapıtması gert,kir. t
Oda kapasitesi baz alındığında Ttiırki_vedekı otellerin %38.2'si zincir otellerden 7o61.8'i ise bağımsu otellerderı oluşmaktadır.

Zincir oteller içinde yerel zincirlerin payı ise o/o72.7 ıle son derece yilksek bir oranı oluşturmaktadır.

Tiirk konaklama işletneleri uluslararası pazara girişte _voğun olarak ihracat stratgisinİ kullanmakladırlar. 1995 yıh verilerine
göre yabancı satqlann toplaırı satışlara oranı 7o 48dir. Bu oran yıldız sayısı ile doğu orantılı olarak artmakiadır. Örneğin
sözionuzu oran l yıldız]ı otellerde %16 iken 5 yıldızh otellerde ise o/o61.4'dtlr. Bu konuda en ytlksek oranVo73 ile tatil köylerinc

aittir. Turkiye çapında bu konuda yapılan ba araştırma sonucuııa göre Ttirk kökerıli konaklama işletmelerİ, bir yada iki kuruluş

hariç tufulursa, uluslararası pazara girişte ihıacat «lışındaki strağileri hentiz kullarımamaktaürlar.
ifulbuki, Turk koııalılana işletmelerinin kendi işletrnecilik deııeyimlerini uluslararası pazara taşüıa zaııııını çoklan gelmiştir.

tsu konuda öncelikle ulusal ve yerel zincirler benzer ktllttiırel pazarlartlan başlamak koşuluyla uluslararası pazar|araaçılabilirler.

C)tel ı,e Tatilköyti gibi turizm yatınınlan, inşaattan işletmeye önemli aşamalan ve önemli masraf kalemlerini içermektedir.

Aynca, zamaır ve yetişmış kaliteli personeli gerektireıı, iınansman, tanıtım, prıarlama faaliyetleri ilc yoğuııluğu gitgide

artnalladır. Bunım farkına varan Amerika, Almanla, Fransa gibi gelişmış ülkelerin yöntemlerini inceleyerek Merit, Dedeman,

Divan Hotelş Priırccss gibi Tiırk Otel Zincirleri ve Barıana Grubu, Deaıe Grubu, Stiral C-)telleri gibi yöresel zinciıler ile turizın
yatrnmcıları arasında k,unılacak kopttıılerle başta bağımsız Ttlrk Cuınhuriyetleri ve diğer Orta Asya, Orta Doğu ülkeleri olmak
tizere Kuzey ve Batı Avnıpaya açılmak hedeilerimiz arasında olmalıdır.

Aynoa, bağım§ız yönetilgı ve bağııısız i§im altında çdışıı özellikle dl§ilk yıldızlı oteller bir araya gelerek ortak pazarlama

gücü ve iisn/|ryat standmrlizasyonu oluşturarak ııluslaraıas+ pazarlma düa aktif katılma _vollanr_u arayabİlirler veya aramalıdular.
Fransa'da bir ve iki yldızlı yaklaşk 47O0 otel bu amaçla bir araya gelmişlerdir. İine ABD kökenli olan hefered Hotels, Kuzey
Amerika, Avnıpa, C)rta Doğu ve Asya'da bulıuıan l00 civannda otelle pazarlama alanında konsorsiyum oluşturmuştur.
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TUREVS Türkiıe Pansiyoncular RirliğiGenel Sekreten

Tülin BAŞTAK

Tıırizm bir_birinden uzak farklı kiıltiırlerde toplum ve kişileri bir araya getirerı ve yiizyilze alışr'erişlerini sağlal'an bir

olgudur. Turistler tatillerini <teğişik mekanlarda ve aünoşferĞ gtlnlük hayatın streslerindeır uzak gittikleri ülkenin doğal, ktiltilrel,

tafihi güzelıikleriyle içiçe hijyenik koşıllann sağlandığı konaklaına tesislerinde gtlneş, deııiz, kum ortamında huzurlıı, dinleııdirici

bir yaşm tarzıyla geçirmek isterler.
lilkemiz<le tıırizm hareketleri l980'li yıllarda başlamış, turizmin ülkem2e sağladığı ekonomik rahatl*, turizrncileri daha

çok turist ağırlamau ve konaklama sellörünü, hizrnetin önemini gözler önilne seıme.ve zorlamıştu.

1983 yıluıda ftırizın teşvik yasası kanalıyla aldıklan krediterle iltkemiz ihti_vaç fazlası inşaa edilen beş yıldzlı otellerle

doldu. Ege, Akdeniz, Marmara kıyılanmızda yoğunlaşan yazlık ev ve villann getirdiği betonlaşma kıyılanmzı l0 yrl iÇinde sahiP

olduğu doğal gtizelliklerin },ok olması, ekolojik derıgetıin bozulmasr ile karşı karşıya bıraktı. Bu durumla orantılı alt yapı

retersizliği gelen turist saylsrnı da olumsuz etkiledi. Yine bu bağlamda turianin çeşitleııdirilmesi, çekici hale getirilmesi

zorunluluğu doğdu.

Tiirkiye'ye gelerı yabancılar daha zilade Avnıpa ulkelerinden orta gelir dilzeyinde turistlerdir. Tercihleri ise, daha

ekonomik olduğu ve geldikleri tılkenin hallıını, kültiıaünü, gelenek ve göraıeklerini tanrma fırsalı bulabilecekleri ktlçtlk konaklama

tesisleri'HrffİIİ|Hf;*leri 
Ege ve Akrleııiz bötgeleTinin şirin kıyı, köy ve ilçelerinde ev pansivonculğu şklinde oluşmuş,

1986 1ılından soııIa az faizli tuun vadeli kredilendirmeler ile daha gelişmiş tesisler .vapılmış. Yavaş yavaş parısiyonculuk

konaklamada önemli bir _ver futnaya başlamışlır.
l989'üla kolera salgını, l990'da Körlez savaşı, takibeden lıllarda terörtln getirdiği olums,,zlırlçlar bile paı'ısi.vonculuk:ta

turist ü,urdumuzun,mevcut değerleri ve tıcıtz tatil olaqağı sağladığ için gelişlerini eııgelleyemeıniŞtır.

Taleplerin artması1,la *İyi Hizmet Çok Ttırist, Çok Turist Çok Döviz Geürir" sloganından hareketle, bu alanda örgütlü

sağlıklı hizırıet gereliliğini zorunlu hlmıştır.
Bu gereksinim doğrultusunda l0.02.1986'da gönüllü turizıncilerle pansi_ı,onculuk, ev pansi1,onculuğu 1rlın az bir

bdliımünde kullaıulıp diğer zamanlarında kullanılmayan davalı döşli 2. konutlann tuizrııe kazandınlması amacıyla TUREVS aÇılt

tanımıyla turisük ev ve ev pansiyonculuğunu geliştirme <lerneği ktırulmuştur. Şutıeler açarak TUREVS Geııel Başkaıılığı adını

alınıştır.
Kwuluşundan bu yaııa özverili çalışmalan1,la TIJREVS önce Ege ve Akdeniz bölgeleri dain sorua Tılırki_ve genelinde

t'aaliyet göstermiş, ü.ve adediıü 7020've ve vatak kapasitesini 600.000'e çıkarmış ve bugtiırıe değin Turizm Bakanlığ'nın
taıutrmrna, verel yönetimlerin faali.vetlerini yaptığı olumlu katkılarla başta Amıpa ükeleri olmak tlzere Dtilı.va'run çeşitli
iilkelerinden 4.628 adet turisti ağırlamıştır.

Özellikle ev pansi1.onculuğtuıurı Tiirk halkırun 1,apısında var olan konukseverlik özelliği ile de tlülrerniz tanıtımına çok
büvtik varan olmuşıur.

TUREVS Geııel Başkanlığı konumwıurı getirdiği soş,al çalışmaların vanında turizriin biı hizrnet sektörü olması

bilinciyle Tiırk turizıninin kanal,an biı yarasına daha parmak basmış. Bu arada 1996 ylı itibariyle 80.000 adet olan ara eleman

açığı vardır. Bıuıa az salıda da olsa katkıda bulunmak için 9 E1,lUl Üniversitesi İzrnir Meslek Ytiksek Okulu işbirliği ile bu 1ıl lise
mezuu geııçlerimize 15.ci dönem turimı meslek kursumuzu açtılı. üinem sonu yapılan suravla sertifıkalanru alan kursiyerlerimiz

turizrn ordusunda nitelikli eleman olarak l,erlerini almaktadırlar. Altı 1ıldır 600 kursiıeimiz başarılı olmuşlardır.
_ İşletmeciler sertifıkasız eleınan çalıştrrmazlarsa ve turizm eğitimi veren orta ve 1tiksek derecelİ tiiın okullarda

pansiyonculuk bir ders olaralt okutulıırsa hizrnetin kalitesi artacakiu.
_ Eğitimin yanı sua pansiyonculann ve ikiııci konutlanru turizırıe açanlann en önemli sonmu yalnzca yaz aylarında kısa

siireli hizınet veren işletmelerde, ttııın 1ıl dolu çalışıyormuşçasına vergilendirilmeleridir. Adaletsiz vergi u,vgulamasında ev

pansi,voncularuun muaf tutulması sektöre özeırrlirici etkisi olacağndan gereklidir.
. - Çok 1ıldulı otellere verilen sistemle, küç[ık konaklama tesislerini de kilçük faizle geri ödenmesi uzun vadeli

kredilerıme olandğı sağlanmalıdır.
Tüıkiye'de paıısiyonculuk şu an bölük rıorçuk kuruları dernekler ve birel,sel çalışmalaıla götttrlllmektedir.

Bu gidiş, turisüer ve ülkeler iizerinde yeterli güven, tlücret dengesi, nilelikli hizınet sağlamamamakla bireysel girişimlerde

döviz tahsilatının lurt dışında yapılmasından dola.ıı hem vergi hern de döviz kaçınlmasına nqleıı olmaktadır.

TUREVS Genel Başkanlığı, Turizın Bakanlığımzla birlikte çalışarak Ttlrkiye Pansiyoncrılar Birliği vasa taslağını

birlikte oluşturmuşlmdır. Yasa halen TBMM'dedir.
Dileğimiz, yasamızıh ivedilikle 1tırtırlüge girmesi ı,e paırsi,vonculğun _vasanın yaptınm gücüyle hak ettiği sa}€ın statilye

kavuşması ve bireysel çalışmaların yerine toplumsal örgütlü, güvenli, kontrollü çahşmalaruı almasi ve ttlm pansiyoncuların 2.ci

konutlarında ev paısi.vonculuğu yapanlaruı bu yasa çerçevesinĞ tek çatı alünda toplanmasıdu. Yasa işlerlik kazanıncaya kadar,

Tükir geıelinde .veni kıuulacak pansiyonlann belgelerıdirilmesinde TUREVS'e _ı,etki verilmesi bu konuda yıllmdu bilinçli

çalışn kuruluşumrua bü,ı,iik destek sağlayacal,1ır.

Hedeiımiz, tılkernizde paıısi1,oncııluğu bu alanda tllke turizın gelirlerinin o/ol1'ııl.li ev pansiyonculuğundan sağlavan

İspanva ve İtal,va diizeyine çıkarmaktır. Ttirkiye'mizd6 bu hedeti 1akalayacak değerler fazlasıyla mevcuthır.
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.ŞORU VE CEVAPLAR

PROF-DR. HALİL ÇM Soruınu sayın Dr. Şükrü YARCAN'a yöneltiyorum ve bir açıklamatia bulunmak istiyorum.
't-ıırianin ara değiŞirse turizmin talebi de ona göre biçimleııir şklinde sayın Ymcan brmdan bahsetti. Acaba bu t*ıyle mi, Tiirkiye
12 EYlül ve ondan önceki 24 Ocak 1980 kararlan ile diinyadaki değişimi daha «loğru tahmin edip, dışa açılıp, başta al§apı,
telekomünikasYon olmak Uzere, dtlnyadaki talebi daha uyguıı bir arz yapısı olıışturduğu için ıni bu hızlı gelişnıeler meydaııa
gelmiŞtir ? ve tnna göre bu altYapıyı sadece kitle turizmine yönelik hale getirivor ve şimdide bunun sancısını çekiyor gibime
geliyor, bu konuyu biraz açabilirmisiniz myın Yarcan. Saygılar stmuyonım.

DR ŞÜI(RÜ YARCAN Z,atetı 24 Oçak kararlaruırn ıniman i]e 80 sonraki ihtilalin döneminde ayu kişi vardır. Bu özal
dönemidir. DolaYısıYla 24 ()cak kararlannın mimarı ve 80 ihtilalinden sonraki yönetimıJe özellikle 1983 ylından sonra her iki
zamanda da Üzal kendi Politikalarırıı oluşturmuştur. Darbenin beraherinde ge{irdiği kapalı politik oriamda kerıdi politikalannı
1983 rılından sonra uygulama imkanı bulmuşfur. Bu kapalı politik ortama biraz değinmek istiyorum. İspatı söz konusu değil ama
Şimdi balrığmızrla lsPanyada turizmin gelişmel,e başladığ doneın bir fhşist döııem, Fraııco var. portekize bakıyoruz Salaİar var
Yine kaPah bir Politik ortam, Yunanistaııda ise 67 darbesi atbaylar cuntası vaı; ve Yugoslavyada ise Tito donemi, kapalı politik
ortam, Şimdi ŞöYle bir sonuÇ ortaya çıkıyor, darbeler ya da kapalı politik ofumlar turizın için ıyidir gibi, Turizınin merkez4ewe
hiPoterzi ile geliŞtiğini düşilndtğılmtizde Avnıpa merkezinin erı _vakınındaki ispaııya, portekiz, sonra yugoslav}a ve yunaııistan daha

da TtırkiYe. Benim «iylemek istediğim buy{u, kapalı politik ortamlarur turizme yaran olmuştur. Diğer bir konu da altyapı' ÇalıŞmalannın kitle turizmine etkileri. Şu çok açıklş ki Tiırkiye'de Giirıey Antal_va Turizm ttojesi l)ii,ııya Bankasının zorlaması ile
ortaYa Çıkmı$ır. O dönemdc bakanlık sıkıştınlnıışfır. Eğer bu o 2raıTıan gerçekleştirilmese idi şimdiki bölgesel gclişnıe diizeyine
ulaşmak mümkiin olamayacaktı.
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oT tT RLTıI tv : T tj RİzNtDE İşçtjct] pLA|{LA1!,Ltsı

oTuRulvl BAşKAI\ıI: DoÇ.DR. ORHAN içÖz

runisrix işrnrıvıEınRDE KADIN işcücürgüı öxtııi vE TopLAı}ı xeıirırht ıı»t noİı,ı,ıBsİuPs
oyNADIĞı RoL ÜzEnİxE BİR 5AHA çA1IşMA5I

Doç.Dr. Cemil BOYACI
Arş.Giir. A.Alun AKSU

Uzman Can Deniz I(ÖKSAL

Neden Turizm İşbtmelerinde Kadın İşgücü Profili ?
Son on seneĞ turizm sekiörtinde mey<lana gelen baş döndtilrücü gelişmelerin içinde bir temel tanr varki bu geliŞme"ve

aı.ak u_vdurama__vaıı o ıia insarı gücü. Gelişme etreninde olan bir lllke olarak zaterı yapısal bir soruır olaıı nitelikli insan güctiııtin

içinde yer alan "Kadın lşguctı" bu olumsuzlu}ıan fazlasıyla etkilenmekledir.
Turizın sei:töriiırıiiııı veııi bir seliör olınası, lise eğtiminden soıua ba,r,an öğıencilerin erkek öğreııcilere göre iiniversitelere

ıJaha az gitmeleri, toplumun ttim çabalara rağneıı beliıli noktalarda tutuculuğunun devam etmesi ve kız Çocuklannın ilkokul

eğitimindeıı sonra okullara gönderilmesindeki ailelertleıı gelen isteksizlik ve ülkenin genel iŞsizlik sonınunun baYaıılar tlzerindeki

etkisi nedeniyle ülkedeki topıam çalışanlar içinde bayarıların sayısının azlığı acaba avnı şkilde Turian sekt<ırtınde de yaŞanıyor

mu?
İlk görüşte 1,ııkanda belirtilerı sorunlann en azından ba kısmı Turizm İşletmelerinde de .vaŞanıyor deırilebilir. Ancak,

mevcut durumun bilimsel verilere dayanarak tesbit edilmesinde, gelecek yrllarda yapılacak araŞtıriiuilara ve alıııacak kararlara

dayanak olması bakmrndan bu ttırdeıı bir araştırmanın yapılmasuıa Antalya yöresinde iaalil'et gösteren 4,5 Yılıdlo,lı otellerle, ltiks

tatil kö_vlerinde _vapılmasının yararlı olacağını düştindiiık. Araştrrma Haziran-Eylül aylan içinde öncedeıı randelu alınarak tesislerin

personel mtıdiilrleri ile gerçekleştirildi. Bazı işletmelerde anketler kısa sti,rede sağlıkh olarak elimize ulaŞırken, bazılanna birkaÇ

kez tekrar gitmek zorunda kaldık. Araştırma, araştrrmacılar tarafindarı lınanse edildiği iÇin araŞtırma alaru Tekirova-Side

arasındaki işletmelerde gerçekleştirildi. Toplaıh 29 işletme ve 19250 yatak kapasitesine ulaşılan bu ÇalıŞmada bazı anketler genel

btitiirııüğü bozınaması için değerlendirmeve alınmadı, Elde edilerı ham verilerin bilgisa_var ortamında BMDP Paket Programı

uygulanarak frekanslan bulundu. Yörede ilk olarak _vapılan bu çalışmarun eksik kalan yönlerinin olabileceğini düŞUnerek, 7

Ulusal Tıırizıır Kongresine katıları ve konuyla ilgileııen değerli bilim adamlarınrn her tti,rdeıı eleştirisi daha kaliteli ÇalıŞmalar_a ıŞık

tutacağın<tan kendilerine yapıcı eleştirileri için teşkkiiır ediyoruz. Aynca bu çalışmamızda bize anketlerin sağlıklı doldurulması ile

katkılarını esirgeme_ven ve ulgulama kapsamınıJaki tti,rn Turistik İşletmelerin personel yöneticilerine .varümlan iÇin Ştiüıran

borcumuzu ifade etmek istiyoruz.

ToPLAlvI KALİTE NEDİnr

Son serıelerde moda yönetim telsııiği olarak öncelikle bilim çevrelerinde vebzı endttsti alanlannda s* sık Şozo edilen

TKy (Toplam Kalite yönetimi) üzerinde fikir birliğine varılmış, ttıkeüci ihtiyaçlatını ternel hedef alarak, rekabetten daha hızlı,

devaınlı ve hatasız olarak tüm çalışanlann çabasıyla ve katkısıyla uygıuı bir fiyata ırıal ve hizrrıet tlretimini ortaYa koYmaktır.

çünk_u ttiketicinin mtan beilentileri, tekno§inin akıl almaz gelişimi, ulusal ve uluslaraıası yeni rakiPler ve kalitesizliğin ağır

bedeli yöneticilerin bu _vönde daııranmasrıu zorunlu kılmıştır. Tiıkeüci bir mal ve hizınet satın alukeıı gereksinimine uYgun

koşul]arda satın alma işleırıini yapmak ister. Kaliteyi yakalayamayan işletnıeler tlç noktada kayba uğarlar; z^maL bilgi ve fıili
müşteri ya da ttiketici. TKy,de esas olan, kalitesizliğn elenmesi değil kalitesizliğin daha ba$an tıretilmernesi esa§tır- Bıuıun iÇin

üst-yönetimin inancı, kararlı, konuşaı, ve dinleyeıı liderler ile çalışnlann risk,alın4k iÇin Ytıreklendirildiği bir aıılaUŞın

geıiştiriıınesi gerekir. Klasik yonetimae mü$eri yönetim piraınidiıi.n tabanında yer alırken, TKY'de mü$erİ ö1 Planda Y* {"
auş*ryu uıaşİnak küItiıreı değişimle olasıdır. 

-Örgtıl 
ktııtü.iınün değşmesi, hiyerarşinin azalınası, verilen sözlerin mutlaka

tutulması, çalışanl4p cfulınü yrptlla4 işi iyi yaprnaktan 
ilıı_ıası, İşin_büttınunU düşünrnek, saYgl güv€n ve aÇıkl* örgüt

kütğftıilın yapl taşlarru olu$rırur. Değişimde mülaka iletişimdaı yararlanıııalıdır. netiŞun kiŞiYi bitgiü kılar, karŞınızdakini

bilgili kıtar,'doğru anlaşlmayı kesinlştirir ve birlitie bif ş€yi başanııada yardımcı olur.

Bu geııel düştınc€l€rderı harekst ederek, turizrı işletnel€rinde hizrİıet verme yarıŞında da}ıa Çok katkılarmın olması

gereken kadınlaruıuzın, toplam kalitenin yakalaıma.sında katkılannın olmasının gereİliliğine inanıYorıu. Estetik oğelerin oıernli

;; Jd.r, temizliğin ve dtızenin mutlaka olınas gerektiği turizm işletmelerinde çalışan kadınlanmızın nitelik ve nicelik olarak

arttınlmaş toplam kalitenin gerçekleşmesinde rol oynayacaktu. TopJumumuzun öneınli biı kesiminin sektöre ucak bknauŞ,

}r,rk*k;r"rt", ve turizn e$timi göreıı kızlanmızın sayısııun l/3 oraıunı korumau, sektörtiıı genÇ, ÇalıŞm.a saatlerinin uzun

oıInuo t sektörde uzun doneırıli bir gelir kal4ğı olarak genç bayarıların sayısurın azalma$na neden olmaktadır. AB erıtegrawon

aşamasmdaki Ttırkiye,mizde bu sorunların aşıIınau serekir l<ullt" 
"tlploina" 

eıı az €rkek saysı kadar baYan olınası, §in doSu

yapılmasını ve zamaıunda yapılmasını beraberinde getirecektir Bu da TKY'nin örgüte entegrasYonu, kalite Politikasının

"Ütrr"ı-"", 
yönetimin kararİılığını gösterırıesi ve tiı,n kadeırıel€rin katıtmınn sağlanmasını gerektirir,

,İ
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GeliŞmiŞ ülkelerde turizın sektOrUnde çalışan işgüctiııe göz atıldığınü kadın_erkek s:ı!,ısmrn hatta bazı ülkelerde
baYaıüann Çoğunlulla olduğu görtılmektedir. BOylece biİ aengenin ülkemizde de kurulınası turizın sektöriıne damgasıru ıuracahu.
Brıııun olabilmesi çalışma koşullannrn iyileştirilmesi ile doğru oraııtılıdır. Bu da 1,asal bir takım diDerılerneleri gerektirir. Bu
eŞitlik sağlanması haliııde, daha rekabet edilebilir bir turizm eııdiistrisi, daha fazla gir<li sağlal,acaktır.

ARAŞTIRMA BI]LGIJLARI VE DEĞ ERLENDİRME
Tablo : l

İşgüctln[iır temin edilme Yolları OTEL OTE[,
Sayı Vo

Işletme
TATİL
Sayı

Türtl
KöYti
%

ToP t-AM
Sayı %

Tııriznı okullan l5 22.a tt 20.0 2l .0

ilanlar I2 17.0 7 17.5 l9 l7.4

İş ve İşçi Bulma Kıırumu

Diğer İşl etmel eıdeıı Transtbr

8 1 1.0 4 l ().() l2 l 1.0

4 6.0 4 l0.() 8 7.4

Doğrudan Başvuru l7 25.0 9 22.5 26 23.8

Arkadaş Tavsiyesi l3 19.0 8 2üJ.0 2l 19.4

Toplam 69 l0().0 40 l00.0 109 l00.0

Not: Burada alnı işverinden biıdeıı fazla cevap alındığı için ul,eıılarulan anketteıı fazla bir
salr oluşmuştur.

Tablo l'de, İŞgUctl temin edilme yollan iııcelendiğinde ilk sıray %23.8'lik oranla doğuclan başruru, ikiırci suaııın o/o21.0'|*

oranla Turizn Okullaruun yer almasının çok sevintiirici olduğunu bilıiirmek gerekiı. Unufulmaması gereken bir nokta da
AntalP'da okul olarak her ttiırden turizırı eğilimi veren krrrumlann bulunması sonucun bu şkilde çıkmasına neden olmaktatlır.
Gerçekteıı Antalra'da Turem (kısa stiırcli kurslar), Anadolu Turizrn Meslek Liseleri, Üniversite diiaer"inde Meslek Yüksekokullan
bttn_vesinde, iki .vıllık turian prograııılan ve dört yıllık Turizın İşletnıeciliği ve Cielcilik Yiıksek Okullannın varlığı sonucu
etkilemiştir. tsunun yanında Manavgat ve Kemer'de Turern'lerin ve Alanya'da Anadolu Tıırian Meslek Lisesinin olduğunu
tırıutmamak gerekir. Bu nedeııte okullann ikinci sualı alması tıölge içiıı son derece sevindiricidir.

Tablo : 2

İşletmede Yıiksek Sezonda

Çalışaıılann Ortalama Sayılan
İşletme Ttirtl

(Xel Tatil Ko}tl Geırel
Erkek Bayan Erkek Ba_},an Erkek Bay,an

XXXXXX
Devamlı Çalışan l 46.84 41 .42 85 .40 42 .67 l25 .66 4 l . ıt2

Geçici Çalışan 54.(y1 2l .55 l40.43 48.86 88.00 32.17

Tablo 2. iŞletnelerde Yüksek sezonda çalıyıılann ortalama sayılan incelendiğinie ba_v/bayan devİmlı çalışan oçaıunı4 otellerde
erkekler 0/69 bayaıüar o/o3l'ini, tatil köylerinde ise bu oranrnn nerdeyse %50 dolavlannda olduğunu görtıyoruz. Bu oran da çok
düŞük olmaküadır. Geııel toptama bakılüğında ve devamlı çalışaıı erkek/bayan oraıılamasında Vı;12 orarıı bıııımınaktadır. Geçici
çalışnlarda a}nı oran %36 dolayındadu. Giırtıüınektedir ki- bal,anlar bu sektörde 1,etırli savıda değillerdir.
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a
Erkek

_, 1i
Xs;f" "

Erkek Baları Erkek Bal,an

|8-24

54.72 14.35 46.i0

.008l .9627.44

5|.64 14.74

72.94 2:9.14 100

3 1-35 2t}.53 7.76 26.78 8.57 27.92 8.00

3640 |4.67 4.54 |7.57 6.25 15.59 4.g4 " :

4145 10.17 3.0 12.17 2.67 10.83 2.90

46-50 5.62 l.-40 3.83 3.00 5.05 1.66

2.5 2.00 2.60 2.00 2.54 2.a051 ve üstü

a

Tablo 3. incelendiğinde birinci sırada yer alan 18-24 yaş grubu birinci sıı€ıyr ve 25-30 yaş grubu ikinci yuş grubo oluşturduğıınu

göriiyoruz. Bu veriler'seçmiş yıllarda yine alıı tıölgede yapılan bir araştırmada da doğulanmıştır. (BOYACI, AKTAİ 1985).

Tıırizm şektörtınde çahşn bayanların genellikle bu _vaş gruplannı oluşturmasının nedeııi : çoğu kez bayanların bu dönernde öğenci

olmalan, heniiz evli olmamalan gösterilebilir. Ilerleyeıı _vaşlaıda ağulaşarı iş koşırllan nedeniyle, sosyal haklarını kaybetıne

pahasına seklor<leıı alrıldıkları, aynca seklörde seııdikalaşnaıun 1eterli olmayışı diğer bir nedeıı olarak gösterilebilir.

Tablo : -1

İşletmede Çalışanlar
Ba_r-aıı ve Erkek olarak f)eğerlendiri l di ğinde

oTEL
Sayı

İşletme Ttlnl
TATİL KÖYÜ

Savı

TOPLANı
Salı

I)aha clikkatli
- Erkek
- Bayan
- Fark Yok

l
ll
7

l
2

7

2

l3
14

Müşterilerle diyaloğu iyi
- Erkek
- Bayan
- Fark Yok

2

lt
6

l
5

4

3

16

l0
- Erkek
- F}ayan

- Fark Yok
Daha Güvenli

4

5

l0

1

4

5

5

9

l5

Daha l]cuz İşgücü

- Erkek
- Bayan
- Fark Yok

2

2

l5

l
l

8

3

3

23

Toplam
- Erkek
- lJayan
- Fark Yok

9

29
38

4

l2
24

13

4|
62

Not : Buraıia aını işverinılerı birden fazla ccvap alındığı için u_vgıılanılan anketteıı ıJaha fazla bir say oluŞturmuŞtur

Tablo 4 'e bakıldığında dikkat, mt§erilerle diyalog, güvenilirlilik konularında bayanlann erkeklere daha İiıda üshlnlük

sa$adıklannı görüyoruz. Ttırn faktörlerin to,plamına bakıldığın<ia konu daha aç* olarak görtllmektedir

ı
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personelin ttlnl

Eğitim Dtlzeyine göre
ortalamalan

Otel _Tatil Kğr
Erkek Bayan Erkek Bayan

XXXX

Gene1

Erkek Bay,an

XX

Tablo : 5

Tablo 5 - Gerek erkeklerde, gerekse bayanlarda en },tksek oranın ilk-orta okul seviyesinle eğitim ald*liın sırasrlrla klasik lise,
turizın lisesi, iki,YıUık Meslek Yilksek Okulu ve onu dört yıll* eğitim alanlar takip etmektedii. Burada göriıleıı gerçek o ki, biz
sektör olarak sllrekli rekabet edebilmemiz, tııristik işletnelerde dalln az denetimle po,sorıelin çalışrıasını sağamamız için, twistik
işletnelerde çahşbnlann eğitim düzeyini artınnamfl gerekmektedir. Sonuç ülkenin genel eğtim sonuıııyla direk bağlantılı ise de,
yöneticiler personel iStihdam ederkeıı, personel politikası olarak lise mezıuılanna ve tıniversite mezunlarrna öncelik verebilirler.
Soııucun bu şkilde olmasıııda eüili olan diğer bir nedeıı d€, sektorde eğitim dtızeyi diıştık olan insanlann iteııildiği gıbi
yönlendirilmesidir. Oysa moderrı yönetim tel«ıiklerin<le çalışnlann da yapılan işle ilgili görilştlııün alınması işin 1apılmasında bu
yolla onım motive edilmesi vardır, üğer bir nedeıı de, dt§ttk eğitim alan kişilerin tlcret taleplerinin de bir üniverşite meızununa
göre d§tik olmasıdır. İşleUneci için kısa dönemde bir avantaj olarak.görtilebilecek politika, orta ve uzun vadede hem işletrneye
heın de ülke turizırıiııe zararlı olacaktır.

Tablo : 6

Çalışanlann
Medeni
Dıırırmu

Ote1

Erkek Kadın

XX

İşletme Ttirü
Tatil Köyıt Genel

ErkekErkek Kadın Kadın

X T X X

Evli 102.05 28.79 l 15.10 26.50 l06.55 28.00

Bekar 72.26 27.58 87.20 24.|(t 77.42 26.38

Tablo 6 'da görllldilğü gibi kadın işgücilnllrı genel anlamda evli _va da bekar, tatil köylerinde neıEdey§e l/4 oraıunda bir
ortalamayla çalıştıklan ve bunurı nedeninin de tatil kö1,lerine gidişgelişlerindeki ulaşım ve zaman sorung olmasıdır.

Tablo : 7

Çalışanlann
çalışma stirelerİne
göre dağılımlan

Otel
Erkek Kadın Erkek

İşletme'|üriı
Tatil Köyü
Kadın Erkek

Genel
Kadın

ş T x X X X
l yıldan az 62.00 21 .28 94.50 24.25 72.40 22.|9

1-3 Yıl 68.83 l 9.83 76.44 l9.89 71.37 l9.tt5

4-6 Yıl |2.43 35.80 9.50 42.64 l 1.78

7-9 Yı| 40.80 l2.50 67.5a 7.50 48.43 l0.83

l0 ve Datıa faz|a 32.00 5.00 18.00 9.00 22.67 7.00

1.00 1.67 2.50 2.67 2.()0 2.17

68.39 l9.1 l 88.70 25.6(l . 75.Milt-cxa okul 21 .43

28.67 ||.67 11.14 4.40 23.09 9.53
ı

Turizm

17 .82 6.36 16.22 3.50 17 .27 5.72

ytiksek Lisans ve tieeri 5.75 9.00 5.75 9.00

l6l

Lise-klasik 57.00 l7.00 66.80 l6.90 60.50 l6.96

üniversite-2 yıl 16.46 7 .57 9.22 5.00 13.50 6.M

üniversite4 yll
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Tablo 7- Yine bir onceki tabloda çıkan sonrcu doğulaları bir gerçekle itk defa karşı kaşıya kalıyo,rru. Çalışnlaruı kadınlann
o/o22.19'ıı ve erkeklerin o/o72.40'ı, çalışıklan işletnıede bir 1ıldan az çalışnıaktadırlar. Sırasıyla 1-3 yıl ikinci, 46 ııl tÇtlnctı" 7-9

yıl dördtıncü ve l0 'u daha fazla çalışıılar sonrmcu sırayı almqktadırlar. Verileı rakamlar bizzat anştırma yap{an işletnelerin
persoııel mtıdiırleri veya şilmi tarafından verildiği gözönilnĞ tututduğunda , turiun sektörilınde korkunç ba iş gtlcü

verimsiztiğinin olduğunu dile getirebiliriz. Aynca işgücü devir hızuun yüksekliğini ve ıtksek işgöreıı devir hızının verimliliği
olumsıız yönde etkilediğini bunun önlemlerinin alınmasının gerektiğini anlıyoruz.

Tablo : 8

Çalışanlıınn
Departmanlara
dağılımı

gÖre

OTEL
Erkek Kadın

İşletme Ttirü
TATİL KöYti

Erkek Kadın
GENEL

Erkek Kadın

T X X X X X

Yiyecek-içecek

Muhasebe

(hbtiro

Katlar

Animasyon

Sağl* Klılbü

satın alma

Diğer

(güvenlik,teknik sen is)

59.26

l 1.05

12.26

l9.37

5.27

2.00

2.74

66.32

9.79

4.63

6.22

20.47

3.82

2.00

1.00

9.7l

72.80

8.60

9.2o

l 6.80

6.70

1.80

2.55

62.60

l2.14

3.00

5.10

28.30

5.90

1.|7

1.00

8.00

63.93

10.20

11 .21

l8.48

5.95

1.92

2.68

65.03

|0.4i2

4.1l

5.82

23.17

4.81

|.&

1.00

9.20

Tablo 8- Çalışanlanıı departmanlar bazında incelenmesinde ortaya çıkan sonuç, turisük işletneler.de bundan önce görülen iki
tabloda açıklandığı gibi bayaıılar erkeklerden az_ olmalanna karşın bazı departmanlarda erkeklerdeıı daha fazla olduklan
görülmektedir. Ömeğin kat himıetlerinde bayan çahşaıı saysı erkek çalışııdan da}n fazla olduğu tespit edilıniştir. I(at
hizınetlerinin dışında ön btllro departmanında, muhasebede o/o 50 erkeklerderı daha az sayyı ifade eunektqlirler.

Tablo : 9

Çalışanlann
Ortalama gelirlerine göre dağılımı
(*)

()TEL
Erkek Kadın

Işletme Tllrtl
TATİL KÖYÜ

Erkek Kadın
GENEL

Erkek Kadın

T X X X 7
yiyecek-içecek

Muhasebe

Önbtlro

Katlar

Aııimasvon

Sağlık Klübü

satın alma

Diğer

(güvenlik,teknik sen is)

24.44

296|

26.78

|7.94

33.10

29.33

28.29

26.12

23.65

28.17

27.4l

l 8.59

33.44

25.00

3l .20

24.36

I7.87

23.38

2I.22

|7 .l1

2 5.83

l5.85

22.33

20.50

|6.12

25.00

l 6.33

46.50

l8.80

22.42

27.69

24.93

|7.67

30.38

29.33

27.76

24.30

21.38

26.65

25.20

t7.80

30.07

22.40

35.57

22.63

25.50

20.14

Tablo 9- ÇalıŞanlann ortalama gelirlerine göre dağılımında belirgin tarklılıklar yoktur. Bwıun da nedeııi genelde sektörde eşit iş
eŞit ücret Politikasının uygulanmasından kavnaklanmaktadır. Aynca bu eşiüiğin oluşmasında bazı işletınelerde sendikalann varlığı
da aynca rol oynamaktadır.

t BirÇok iŞletınede verilen tlcret toplu sözleşne öncesi verileıı ucretler olarak algıtaıunalıdır
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Tablo : l0

İşe devam konusıındaki dul,arlılık OTEL
Erkek Kadın

Sayı Vo

Işletnıe Tünl
TATİL KÖYÜ

Erkek Ka<lın

Sayı Vo

(}ENEL
Erkek Kadın

Sayı Vo

Bayanlar daha dikkatli

Erkekler daha dikkatli

Aralarında belirgin

bir fark vok

Toplam

5

()

l4

l9

26.0

0.0

74.0

l00.0

4

ı

5

l0

40.0

I0.0

50.0

l ()0.(}

l9

31.5

3.5

65.0

l00.029

Tablo l0- İş devam konusundaki duyarlılıkta bayanların erkeklge göre datıa dularlı oldııklan görtiJınektalir. Ancak üçünciı
sııada dralannrla belirgin bir fark .vot'u lyretleyjerin salısı ll kişiİlup X OS'İİ Ui, oranı goĞrme}ledir. Bizim tezimiz'de
erkek - bayan eşitliğine dayalı "Turizın Sektörilnllrı" toplani kalitel,i dalıa kolay yakalayacağ şklindedir. Bayanlar ile erkeklerin
daha dir*atli olup olmadığ karşılaştınldığında bayanlann Oaha aikkatli olmalmı te7j:mlzi Ooğulaınanaau. Bu nedenle turizrı
okullenndaki kz öğrencilerin sayısııırn aıttınlrnası için önlernler alınmalıdu. Bıuıa öneri olarak, tıırizın okullanndaki
konte4laıüann % 50'si kız ö$encileri o/o5O'sini erkek öğencilğre ayırmak gerekir.

Tablo : l l

Çalışanlar arasında sorumluluk
diizeyinde olan kişi savısl
ortalamalan

O]EL
Erkek Kadın

lşletme Tilrtl
TATİL KÖYU

Erkek Kadın
GENEL

Erkek Kadın

T T T X X x

Şef

Mticlür yırdııncısı

Departııran Müdüıii

9.4l

2.g(}

6.93

3.38

1 .33

2.00

9.44

2.40

7.78

4.37

1.33

2.00

9.43

2.73

7.26

3.76

l .33

2.00

Tablo l l- Bayarüann sorumlııluk noktalanndaki konumu bu tablo ile ortaya çalışılmrş ve şef düzevinde bayan - erkek
oranı o/o40, müdtir vardımcısı korıumıında otellerde daha fazla olduğu görilltiıkeıı tatil kOvlerinde üIu az olarak orta,va çıkıruştır.
nepartrnan miidiırü dtızel,indeki değerlendirmelerde otellerde Vo30, tat|l kö.vlerinĞ o/o25 ve toplamda y.ani hgıı otel, hgm tatil
köyüniln ortalama değerlendirmesinde 7o28'lik bif oran bulunmuştıır. Anket çalışmalan sırasında yapılan gözleınlerde personel şef
ya da mtıdülerinin geçerı 1ıllara göre, bayaııların sayısında bir artış olduğu gözlerrılenmiŞir.

Tablo : 12

lşletmede çalışaıılar için kullanıma
açık loİman vanru?

oTEL
Savı a/a

İşletme Ttiı1l
TATİL KÖYÜ
Sayı %

GtsNEL
Sayı %

Evet
Hayır

l2 63.0
37.0

l0 l00.0
00.0

22 76.(}

7 24.00

Toplam
19 l00.0 l0 100.0 29 100.00

Tabto 12- Özellikle şhir merkezinin dışındaki işletrnelerde çalışarı personel için lojman olanaklarının o/o'70 lik bir oraııda

bulunduğu görtılmektedir.
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Tablo : 13

Lojmanı olan işletmelerde her bir
odada kalan kişi ortalaması

OTEL
İşletme Ttlrtl

TATİL KÖYÜ GENEL

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın

T X X ş x X

Tek kişilik

İki kişilik

Üç kişilik

P,"1 
kişilik

Dalra faz|a

6.00 2.5a 8.00 6.00 7.00 4.(X)

16.40 5.83 16.20 6.00 ı6.30 5.90

15.33 3.00 tt.00 6.67 Il .67 5.20

34.00 18.67 37.00 l 1.33 35.20 15.00

9.00 10.00 56.00 14.50 37.20 13.00

Tablo 13- Çalışanlann çoğurıun gaıç deııilebilecek bir kesimi oluşturması, yine bu tablodaki sonuom daha önce bu tiirden
yapıları çalışmalmda da görüldüğü gibi, çalışma koşullannın iyileştirilmesi, çalışaıılann işletmelerde uzurı stireli çalışmalanrun
sağlanabilmesi için tesislerin lojmanlaruun olup olınaüğı sorulduğrmda şhir merkezinden uzak olaniardan olumlu cevap
alınmıştıı. Sektörde uygun koşullann olup olmadığıııın ortaya çıkartılabilmesi için odalarda kaçar kişi kalındığı sorulmuş, birinci
sırada ıiört kişi, ikinci suada dört kişiden daha fazla cerabı aluımıştır. Bura<la dikkati çeken nokta lojman o<talannda kalan kişi
§a}Tsııırn çokluğudur. Birçok tesiste çalrşma saatleri özellikle öğenciler, stajverler için l0 saatin tlzerine çıktığı gerçeğinderı
hareket edilerek çalrynlann dinlenme yerlerinde bu durumda rahat dinlenernevecekleri şklinde sonuç çıkartılabiliı.

t;

Tablo: 14

İşletmenin Hukuki . Yapısı OTEL
İşletme Türu

TATİL KÖYU
Savı %

GENEL
Sayı oh Salr %

Holdinge bağlı A.l
Aıroniırı iirket
Limited xirket
Kişi İşletınesi

6

ll
l
l

32.0
58.0
05.0
05.0

3

6

l
0

30.0

60.0
l0.0
0.0

9

17

2

l

31.5

58.0

7.0

3.5
Toplam 19 100.0 l0 100.0 29 100.00

Tablo l4- İşletınelerin bül,ilk çoğtııluğunıuı A. l. §tatilstınde olduğu veya bir holding btınyesinde A, ı . oldğu görütmektedir

soNuçvnOusRiİın

soNUç
1.1 tablo ve açık uçlu son §onrnrxı değerlendirmesi sonucunda;
l. Bayaıı işgtlcü teıninininde doğrudan başııınmun birinci ve turizm olullannın ikinci sırayı aldığ ı,e onu arkadaş tavsiyesinin

takip ettiği,
2. Yüksek Şezonda çalışı bal,an sayısının ortalama çalışnlaruı orıırııııın l/3'ü koruıluğı1
3- Çalışan bal,anlann çoğunluğunun l 8-24 yaş grubu birinci dilimi ve genç bekar olduğu,
4. Pgsonel yöneticilere göre, dörtlU Uir Oegerlenairme kriterinden hareket edilerek bal,anlann daha dikkatli, mü$erilerle olan

diploglaruıın daha iyi, daha fazla güven verdikleri,
5. ÇalıŞan baYanların eğitim dtizeylerinin ilk ve ortaqkulda odaklandığı, bunu da kat hizırıetlerinde çalışnlann ağırlıklı

olmasrndan kalnaklaııdığ,
6. ÇalıŞn bal'antarın çahştıklan turistik işletmelerde bir yıtdan daha az çalıştıklan, brrııun da nedeninin elde edilen bir yıll* iş

tecrübesinin diğer bir işleüneye geçerkerı fazla ücret elde etrnede kullanıldığı aynı zamanıia sektörde işgören devir huının çok
olduğu,

7. Çahyrı bayaıılann en fazla kat hizınetlerinde ve daha sonra servis deparftnanında olduğu,
8. Bayanlann iş devam konusunda daha duyarlı olduklan,
9. ToPlam ÇalıŞrılar içinde, bayarıların işgal ettikleri sorumluluk noktalannın daha az ol<iuğu, bımun da asıl n«ieninin toplam

ÇalıŞnlar iÇin de bayanlann l/3 oranından kayıaklan<tığı, ancak halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri ve personel sorumlusu
noktalannı hula işgal etikleri,

l0. Lojmanlarda «Ia başına dört kişinin dtışttığü bu sayın:n da çok olduğu
l l. iehir merkezi dışındaki tesislerin o/o7}'iııın lojmarunın bulıınduğu,
12. Turistik iŞletmelerin o/o89'unun Anonim Eirket şklinde örgutlencliği ortaya çıkrruştır_
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l. Toplam çalışaıılar içinde %30'luk ba orarıla temsil ettileıı ba_van salısınrn arttınlması, btuıun için de turizın eğitimi vereır her

dtizeydef,i eğitim k-urumlanndaki kontenjanın %SO'sinin bayan öğencilere alrılmasrnı,
2. Sektöriim ağu çalışma koşullan di}*ate alınarak, bal,anlann bu settöm tercih edebilmeleri için çalışma saatleriİıin

dtlzen]enmesi, turizırıin mevsimlik olma karakterinin eüisinin azaltılması. Anıalla bölgesinde son iki senedir uygulanan 3.yaş
turizıni bu bakımdaıı mevcut işgüctlnitrı sürekli işletnede istihdam edilmesi açısındaıı yararlı olmuştur.

3 Rakip ti{kelerle turizm alanında rekabet edilebilmesi için, çalışnlann özellikle bayanlann eğitim dtlzeylerinin yiıkseltilmesi
konuswıda medeııi dttzevde önleınler alınmaşı,

4. Çalıyrılar genellikle bir turistik işletmeĞ biı seneden az çalrşmalan nedeniyle, kıdeııüerini yiıkseltme şanslarınr
kaybetnektedir. İşverenler bir sonraki sezonda aynı elemanlara öncelik vererek bu olumsuz drrrumun,ortadan kaldınlmasuıda
yardımcı olabilaler.

5. Anket çalışmalan sırasında yaptığımız görüşmelerde bayan çalışnların değişik nederılerdeıı dolayı tercih edilmedikleri dile
getirilmiştir. Bu nederüer arasında;

- İş devamszlık (s* hastalanmalar, ev, çocuklar nedeııi1,le)

- Evlenince bayanlann işi buakması
- Hamilelik ve doğum sonrasl iş uzun stire geleınernesi
- Tutuculuk
- Evli ba.varılar için bazı tesislerin şhir merkezinden uzak olmalan ve hergtiıı 2-3 saat gibi bir stlrerıin yolda geçmesi

6. Büttln bunlara rağneıı, turizın sektortlniln başanlı olması bayan-erkek dengesinin en iyi diueyde sağlanmasıııa bağlıdıı.
Unuhılmamalı ki toplam nüfus içinde bal,anlann salısı, ortalama laşam stiresinin bay,aıılarda yilksek olması nedeniy{e
aItmaktadu. Bu nedenle toplam çalıynlar içinde de bayanlar olması gereken yeri almaktadırlar. Böylece, dtlaen, tertip ve
temizlik anlayışının hırizrn sektörtiııde daha çabuk verleşeceğini dile getirebiliriz
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TuRizMDE isrirınAM
Doç.Dr.Ahmet AKTAŞ

Akdeniz Üniversitesi

l. Giriş:
Turizm olal,rnın özııesi olan insanın seyahat etmesi, dinlerunesi, eğleııınesi, şpof yapması ve kliltiirünü geli$irmesi doğal ve

vazgoçilmez isteğidir.
Yapılan araştırmalar insanlann turizm ölayına katıIınalannı ve dolayısıyla dilnya hıriznı pazannın gelişmesini aşğıda belirlenen
fa}iörlere dayarıdırmakiadırlar.
l. ülnya ekonomik refahındaki artıŞ,

2. Ulaştırma aı,ııç ve olanaklanndaki artış,
3. Tatil stirelerindeki artış,
4. İletişim teknolojisindeki gelişme,

5. Sanal,ileşmenin getirdiği _verıi tçlumsal örgütlerıme ve aile 1.apısındaki değişme.
6. TekdUze yaşamın yarattlğ, monotonluk ve stres,

7. Dtlnya banşının büytik ölçüde güvence altına alınması.
Büttlıı bu nedenler tıırizm olayının sıirekli gelişceğinin ifadesidir. Nitekim 1980 yılında 285 milyon kişi dtlnvada turizrn olayına
katılukerı bu rakam l0 sene sorıra l990'da 425 milyona çıluruştır. Artış oranı %o49'dur. 2000 yılında bu artışın o/o 48'|ik bir oranla
630 milyon kişiye ulaşcağı tahınin edilmektedir.
Diğer 1,aııdarı iç ve dış tırrizrn harcamalan 1990 1rlında 2.75 til1,on dolar olarak gerçekleşirken uluslararası savuıırna
haıcamalanıun (950 milyar dolar) üç katına yaklaşmıştır. 2000 yılında iç ve dış turian harcamalarrnın % s'lik bir artışla 3.7
tril.von dolarlık iş hacmine ulaşacağ hesaplaıunaktadır. Alıı şkilde, uluslararası turizrn gelirlerinin l990'da 230 mill,ar dolardan
2000 yılında 350 milyar dolara ulaşacağı tahınin edilınekledir.
Ttirkiye'nin dti,ıı,va gelişmesindeki _ı,erine bakhğımızda şu sonuçlan görmeklel,iz. Türki"ve'_ve 1995 yılsonu itibariyle 7.726.886
yabancı ziyaretçi giriş yapmış ve 4.957.0 milyar dolar gelir sağlanmıştrr. Yabancı başına ortalama harcama 684 dolara çıl«ruŞır,
Turimı gelirlerinin gayrisaii milli hasıla içindeki payı o/o 3.0'e ıılaşmış olmakla birlikte bir önceki 1ıla göre azda olsa düşme
göstermi$ir. Turiun gelirlerinin ihracat içindeki pyı o/o22.9' lık seviyeye ulaşırkeıı turizm giderlerinin iüalal içindeki pavı ise.
o/o2. 6' lık dtiaevde gerç ekleşmi ştir
Tilrkive'nin ihracat gelirleri ile ithalat giderleri arasındaki fark 1995 ylı itibari"vle 14 milyar dolardır. Ttirkiye ihracat gelirlerinin
21.636.0 milyar dolarlı!ı kısmııu % 23'lük pa.vla tıırizm geliıleri karşılamaktadır
Ttlrkiye'de Turizııı Bakanlığından belgeli olup l?ıaliyet gösteren turizııı işletmelerinin sayısı 1995 yılsonu itibariyle l793'a ulaşmış
olup bu işletmelerdeki mevcut oda savısr |76514 ve yatak sayısı ise 286463'e ulaşmıştır,
Aynı şkilde turizın.vatıffn belgeli olan tesislerir sa,ı,ısı 1334, oda sayısı 96517 ve yatak sayısı ise 202483 du. Böylece, Türki_ye'de
toplam konaklama tesislerinin yatak kapasitesinin 488946'ya ulaşacağı görillmektedir.
Bu sonuç, VI.Beş yıllık kalkınma planı hedellminde (l99O -1994) belirlenen sonuçlarla karşıla$ırıldığında plan hedetlerine
ulaşıldığı ve tıazı noktalarda da aşıldığı tespit edilmiştir. Ömeğin, VI. Beş 1ıllık plan döneırıi net döviz gelir tahmini olan 4.488.0
milyar dolaıa ulaşıldığ apı şkilde turist ve ziyaretçi sayısına(7.4 mılyon kişi) yaklaşıldığı görülmüştiir.
VI. Beş yıllık _plan dönemi sonıuıda belgeli konaklama tesisleri ile iny halindeki ve proje aymasındaki tesislerin
tanıamlanmasıyla 35O bin vatağa ulaşcağımız öngörillmüş ve bu tahminler yukarda belirtildiği gibi aşılınıştır.
Tiirki.ve turizrnde büvtik düşilıımek ve 2OOO'li yıllan l milyon vatak ve lO milyar dolarlık gelir ve 20 milyon turisti ile
yakalamalıdıı. Bugünkl durumda iilkemiz dllnva turizın % 1.2, Amıpa pazanndan ise % 3 pay alabilmi$ir. Sadece
Akdeniz ülkelerinde 6 mil_von adet yatak turizın pazarında bulıuımakta ve turistler lOO mill,ar dolar doviz bırakırken Tiıırkiye bu
çanakta 4.3 milyon dolarda bulunmaktadır.
Tilrkiye'nin uluslararası turizm endilstrisine ilgi duymasının neı.lenlerini kısaca şör,le belirle.vebiliriz:
l. uluslararası ttuizrn talebi stirekli artınaktadır.
2. Uluslararas, turizn döviz darboğazı sorunlanrıa çözilm getilebilir.
3. uluslaıarası turian ekonomik kısıtlamalardan, tarife ve kotalardan daha az etkilenir.
4. Turizırı endüstrisinin gelişme maliyetleri düştik olabilir.
5. Turizın eııdüstrisi istihdam olanakları _varatrnaktadu. Bir başka ifade.vle, turizrnin Ttakive
ekonomisine olaıİ kazaııçlan yanında ekonomik maliyetlerini de gözardı etmçmek gerekir.

Turizrnin ekonomik yararları literatii,rde,
l. Turianin döviz etkisi ve ödemeler dengesine katkısı,
2. Gelir artışı yaratrnasr,

3. İstihdam artışına etkisi,
4. Ekonomik vapırun gelişmesi,
5. Yatınmlann temin edilmesi şklinde belirtilmektedir-
Aynı şkilde turizmin ekonomik maliyetleri ise:
l. Turizm_e aşın bağımlılık tehlikesi,
2; Artan enflasyon ıJe arazi spektllasyonu.
3. İthalat egiliminin artınası,

ı

,
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4. Üretimin mevsimlik otınası ve .vatırunlann donUş stiresinin ıızunluğu konulannda
belirtilmektedir

Turizrnin ülke ve vöre ekonomilerindeki vararlan ana hatlan1,la ıukanda belirleııdiğ gibi diinla hırizmi4in bugtinü ve geleccği

açıklamaları ışığında Tiirkiye'nin bugtlnllnü rakamlarla belirledilıen sonra 2(XX)'li vıllmda ulaşabileceği hedet]er de
tahminlerırniştir
Aslında buttln bu ekoııonıik yararlarrn aln birer çalışma alanı oldğu ülke ve bölge geııelinde ele alınrp inceleıunesinin öneıni
vadsınamaz. Bu çalışmada, turizınin ülke ve yöre açısından istihdam yaratrcı eüçisi belirlenmeye bir başka ifadevle dıırum tespitine

çalışılacallır.

2. Turizmin Ülke Ekonomisinde İstihdam Özelllgl ve Antalyı Örneği
Turizınin emek,voğıın ilretim tellıiğine dal,aııan bir selrtor olması özelliği, turizıııdeır elde edilen gelirleriıı direkt istihdam etkisi

!,amhnasına, elde edilen gelirlerin tekrar harcanması ile ikinci derece istihdam etkisinin ortaya çrkmasına nederı olmaktadır.

İstihdaın etkisi, turizınin gelişınesine ve turiznı talebiniıı 1,oğurıluğuna bağlı olarak artar. Turizmin gelişınesine bağlı olarak turistik
tesis yatnmlarmrn aılınası işgücü talebini artırdığı gibi turizrnin y,oğwılaştığı dönemlerde de turistik işletnelerin işgücü talebi
artar. OECD ülkelerinde işsizlik oranı 1994 1nlında %o 8.5 olarak gerçekleşirkoı alnı ka_rnağa göre Ttirkiye'de bu oraıı Vo l2.5
olarak hesaplanmrştır.
Devlet İstatistik Enstittısü verilerine göre Tiirkiye nüfusu 1994 ylın<la 61.1 milyoııa ulaşnuştır.. 1994 yılında nüfusun yaş

gruplaruıa göre dağılunr 0_14 1aş grubunda bulunanlar nüfusıuı ' oZ 32.7' sini, l564 yaş grubıııda bulwıanlar nüfusun Vo 62.8'ini
ve 65 yaş ve yukan grubu oluşturanlar isc o/o 4.5'ni oluştunnakladu.
İşgücü arzırun 20.4 mih,on olacağı tahmin edilmel«e ve bu istihdamın sektörel dağılunına bakıldığında 8.2 milyon kişinin tanm

selııöriiııde, 7.2 mil1,on kişinin hizmetler set$örtinde ve 2.9 milyon kişininde sanavi şektöriilnde istihdam edildiği görülmektedir.

Tükive'de toplam işsizlik oruıııırun 1994 yılın«ta o/o l(|.5 oranla toplam işsiz sayısının ise 2.139.000 kişi olduğu hesaplaıımıştır.

Ancak bu rakanılara eksik istihdaın oranı olan Yo9.3'iJı de ilave ettiğinüzde atıl işgüciintiıı nüfusa oraııuıııVo l9.3 olduğu ortaya

çıkmalaadır.
Hizmetler sekiörü içinde tınizırıin tıdke istihdamına olan etkisinin dolavsız istihdam ve turi7ın sektöriintin yararlandığı seİiöflerde
yaratılan,dolaylı etkisinin belirleıımesi dıırumu önemini ortaya çıkaracatiır. Bu konuda 1apılmış kesin araştırmalar olmadığındaıı
uluslararası bazı tespitler<la,ı hareketle global sonuca ulaşma_va çalışılacaktır. Ömeğııu turistik işletmelerin oda saysı başına 0.5

ila 2 kişilik dolaysız istihdam .r,arattığ varsayrmından hareket ettiğimizde ve ortalama bir işgücii varsaydığımızda 1995 yılsonu

itibariyle 176514 kişinin istihdam dildiği orta.va çıhnaktadu. .?

$yıu şekilde, konuya dolaylı istihdam etkişinin belirleıımesi açısından.vaklaşıldığuıda yine belirlerıen araştrnna sonuçlanna göre

herbir dolaysu i§tihdaının 0.8 kişilik dolavlı istihdam yaratacağı r,arsalımııidan hareketle lal2ll kişilik ek işgücü istihdamı

yaratılmış olacakıır.
Turizııı sektörü kendisiııe nıal ve hizmet vereıı ve.va iiıretileıı tıırizm tlrtinlerini kullanan 33 sektörle yakın işbaüği içinde

bulıuıduğu için 1iıksek miktarlarda dola.vlı istihdam etkisi yaratmakta ve bu etki tıırizınin çarpan katsavısına bağlı olarak orta.va

çıkınakta ve bu etki gelir dağlımıııa, ekonominin blinyesine, turizm sellörünün ekonominin diğer sektörlerden aldığı mal ve

hizmet oraıuna bağlı olrnakta<tır. Böylece, tıırizrnin ülke ekonomisinde .varatığı dolallı ve tiolavsz istihdam etkisinin 311725

kişi_ve ulaşcağı söyloıebilir. Bir başka hesaplama yöntemine göre turiandeki 1000 bidırılik bir talebin d:iğer sektörlerde 924

biriJntik talç mevdana getireceği tıelirtilınektedir. Parasal olarak bu sonuçu ifade edersek, l 995 rılında iç ve dış turiande takrit en

5.9 milvar «lolarlık bir talep ,varatıldığına göre turizmin Ttırk ekonomisinde varattığı ek iş hacminiıı 5.4 milvar dolar oldğu
söylenebilir
Türkive turizm sektöri1ııde önemli bir konuma sahip olan Antalya'nın doğal, tarihi ve kültiirel zenginlikleriyle ülke ve bölge

ekonomisindeki Onenıi yadsınamaz.

Turizmin Antatla ekonomisine istihdam yaratlcı etkisini ve gelişıne treııdiıri aşğıda vereceğimiz rakanlarla netleŞirebiliıiz. 1995

yılsonu itibarivle Aıtal_ıa ilin<le bulıınan turizrn işletme belgeli tesislerin sayısı 59l ve 1atak sayısı ll8.0l5 dir. Arııı Şkilde
Antalva iliııde bulunan turizın yatınm belgeli tesislerin §avısı l 57 ve yalak kapasitesi ise 34.003'dir.

İşletme belgeli bu 1atınmlann dışında tıırizm amaçlı kullanılan arıcak denetimi beledi_veler tarafından .vapılan işletnelerdeki «la

sayısı 12.683, yatak sayısı ise 27.892'dir. Antab,a'ya deniz ve hava voluyla gelaı },abancılann sayısı 1995 vılsonu itibarivle

l .903.882 iken bu rakamın l996 sonunda aşılaca$ görülmektedir

Antalya,ya gelerı yabancılann bo«lurduklan döviz miktan, 1995 yılında 569.730.408 dolara ulaŞmı$ır. Burı]ar resmi ka\'ıtlara

girmiş rakamlar olup tııristlerin diğer 1,ollardan 1aptıklan harcamalar kesin olarak bilinememektedir

Akdeniz iiıııiversitesi öğretim üyeleriırce yapılan *Koııaklama Sektorttnde İısangoctı Araştırması've Antal-va Örneğİ'ara$ırmada

işletmelerde isühdam edilen dolal-sz istihdamın 1atak başıııa 0._16 kişi ve orJa başına ise 0.73 kişi olduğu belirlenmiŞtir.

Bu ara$ırma sonuçlarına göre kalkiilasyöna gidildiğinde dolaysız istihdamın turizm işletme belgeli tesislerde 42485., beledi,ve

belgeli tçsislerde ise 10000 kişi olacağı orta_ıa çıhnaktadıf.
Herbir dolaysz istihdamın 0.8 kişilik dolayh istihdam _varathğl Vdrsalınıından hareket ettiğimizde dolaYlı istihdamın 33988 kiŞi

olabileceği xiylerıebilir.
Antaıya to,ro"i"a"ti istihdamın proiıline bakıtdıgınaa karşımıZd §dt!ıcı olan ı,e herkesce bilineır sezonlulı istihdam ozelliği

çııanaaıau. Özellikle işgüciınİın 
-Yo 

So,ye yalıını geçici kadrohrdd {stıııoam edilmekteılir. Bu durum, iŞletnelerin personel

İrtinou* ve politikalannda önemli sıkıntlar _varatmaktadır. En önerüliğl ğtıvenli ba iş ortamı olmaYan sezonluk iŞletınelerin
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kalifi_ve personel bulmakta zorlanmalandu. Alnca. istihdamın sezonluk blması kalifıve işgücilııtln daha güvenli baŞka sektörlere

geçmesine nerlen olmaktadır.
Tıırisük işletınelerin işgtıcü kalnaklanna bakılüğınla ağırlıklı olarak "direkt başvuru" kalnağı görtllmelieıJir. Bu kalnağın

dışın<ia işletmeler, okullar, diğer turistik işletınelere ve İş ve lşi Bulma Kurumu kayıaklarına da başıurmaktadırlm.

Antalya ilinde turian selitörtıııtı,rı gereksinimi olan kalifiye işguctimU yeti$irmek amacıyla kurulmuş değişik bakaıılıklar biirı_vesinde

bulıman değişik iş kadernelerine işgtıatı r,aiştiren okullar ve kurslar bulunmaktadır. Bu kurslar ve okullardarı yetişıı yan kaliiil'e
ve kalitiye işgüciiııden yabancı dil bilgisi, mesleki bilgi, çalışma disiplini, dış görilırıüş, işletme kurallanna utum ve uygun kiŞilik
gibi nitelikler aranmaktadu.

3. Sonuç ve Öneriler
Turizmin iiılke ve yöre ekonomisinde istihdam yaratına etkisini ve yapısıru hangi temel ekonomik değişkerıIerin (milli gelir, kamu

ttiketimi, özel tiiketim gibi) etlıisiyle ve ne ölçtide değştireceği konusıuıda araştırmalar bulunmadığı gibi istatistik veriler de

yctersizdir. Bu nedeıı]e turistik ttıketim harcamalarının konaklama, yiyecek ve içecck ulaştırma ve eğence işletmelerinde !'arattığl

«lolaysz istihdam etkisi1,le seklörtın doğrudan doğqa ve dolaylı olarak 1,ü,arl.rdığı tannı, sanayi ve hizırıet sektörlerİ ile bunların

yan sekiörlerinde yarattığı dolaylı istihdam etkisini kesin olaı,ak belirleme olarıağı bulwımamaktadu.
Ülke ve yöre ekonomisindeki istihdam yaratlcı etkisi tartışılamaz bir gerçek olan turizıniır sağlıklı taneller tizeriırde dtirıva

ekonomisi içinde yerini korurabilmesi için alınması gereken tedbirlerin sayısı oldukça çoktur. Ancak, konumız gereği olaya işgücü

açısrndan yaklaştığımuda nitelikleri sektöre qrımlu işgiicü ile turizmde hizınet kalitesinin iyile$irilebileceği ve korunabileceği
gerçeğidir.

Bu nedeııle turiaır sektöriı turizııı ve otel işleüneciliği alanında eğitim<lğeiim vereıı krırum ve kuruluşlara ilgi gösterıneli ve

tiiylece işte verimlilik ve etkinliği üst diizelde gerçekleştirmelidir.
Golf turiznıi, konere turizmi ve kış turizm çeşitleri ite Antalya trırizm sezonu _voğun tanıtım ve pazarlama iaaliyetleri ile
ı.rzatılmalıdır, Böylece, kalifiye işgücü talebi stlıreklilik kazanmış olacak-tır. Alnca, kalifıye işgticü ka"vbının önlenebilmesi için
twizm sektörilne yönelik işsizlik sigortasının uvgulamaya konulması yararlı olacaktır.

YARARI-A|III-AII KAYNAKLAR
l. Aktaş Ahmet, Cernil Bovacı, "Konaklama Sektorilnde İnsangncu Araştırınası ve Antalya Orneği" Anatolia Dergisi, Yıl:6, savı-

34, Eyltil-Aıalrk1995.
2. İslamoğlu Hamdi,'Tıırizın Talebinde Yeııi Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Ttlrtiye Açısındarı Citaya Ç*ar<tığı Fırsatlar", T.C.

Turizm tsakadığ Turimı Eğitimi Geııel Mudtlrlucü Docu Kara<leniz Turizmi Konferans, Trabzon, 22-25Haziarı|992.
3. İl"idiker tlikmet,"Türtilç!§[gtizldn Elq,rıomik Gelişmeye Katkısı ve Sosyo-Kiütiiıel Etkileri", Aü,dın Turizm İşletmeciliği

ve (ielcilik Ytik§ekokulu ile Kuşadası l.Ulusal Turizn Konpıresi. l6J8 Kasım l99O.
4. Ünal Taııkut, *2OOO'1i 

1ıllarda Dilrıyiı Turizmin<ie Yeııi Eğiliınler ve Çewe" T.O.B.B. llluslararası Konferansı, Antalva, -]l

Ekim l99l.
5. Olah Hasag Alp Timıu, Turizınin Ttirk Ekonomisindeki Yeri, Ofıs Ticaret Matbaacılık, San.Ltd.Şti., İzınir, lStO.

6. Türkeri Yılmaz,"2OOO'li Yıllara Doğu Turizın Sektoru ve Yatınm]an", T.O.İ].B. Uluslararası Konferanşı, Antalya, 3l Ekim
l99l.

7. İş ve İşi Bulma Kıırumu 1994 .vılı Faalivet Raporu, Yalın No. 288, Ankara 1995.

8. AntalvaTiçmet ve Sanayi CXasr. Ekonomik Rapor 1989.

9. 1995 Aİtalya Trırizm Envarıteri. An oi}et t{atbaacilık, Konya, 1995.

10. T.C Turizın Bakanlığı, Konaklama İstatistikleri Bülterıi 1995, Yalrn No.1996/4

l t. T.C Turi"m Bakaıılığı, Konaklama İstatistikleri Bülterıi 1995, Yayın No. 1996/l.

12. T.C Turizrn Bakanhğı, Turizrı Endiistrisi İşgücü Araştırması 1993, Levent Ofset Mat. Yayıncılık ltd. Şti. Ankara 1994

13. T.C Tıırizrn Bakanlığı, Antal_va İl ltırizın Mtidürlüğü İstatistikleri
!4. T.C Devlet PlanlamaTeşkilatı, Turizm Özel İhtisas Komis1,onu Raporu, Yalın No.24l6-

öİ<,475.

a

}

lı

ı

,l68



oTEL İşLETıvıELERİNDE lşcönEx trı<ir.rr.iĞiNN ARTIRILMAsII\ıDA nh nxrön oınnıx iş
nrĞrnr,nıvıısi

Yrd. Doç. Dr. lVleıın TopeıoĞLU.

GhİşArş.GöI.AhmetTAYF[,N**
Otel işletınelerinin temel amaçlann<tarı bir tanesi müşterilerin arzu ve isteklerini yerine getirmektir. Otel işletrıelerinin

başarısı mü$eri tatnini ile ölçtllebiliı. Mt§erilerin tatmininde fziki şrtlann yıııusıra sunulan hizrrıetin kaliteside önenıli yer
tutar. Hizınetin kaliteside işgörenin etkinliği ile doğudan bağlantılıdır.

Otelde işleünelerinde çalıştınlan peı,sonelden isterıçn verimin alınabilmesi için onlara huzurlu bir örgüt ortamının
sağlanması gerekir. Huzwlu bir örgüt ortamırun oluştıırulabilmesi değişik etkerılere bağlıdır. Buıılardan bir taneside ivi uygı,lanan
iş değerlemesidir.

İş değerlernesi, işlerin aynntılı aııaliz ve tanımlannın yapılarak aralanndaki farklılıkların kolaylık ve.va zorluk esasrna
göre objektif biçimde ortaya konınasıdu.

İş değerleınesinin esas ııınacı ücretle bağlantılı konular olarak bilinmektedir. Buııuıı yEııusrra, iş değerlemesinin, işgöreı
seçimi, yerle$irilmesi, terfısi, naklı, eğitimi, yetki ve sorumluluklannın beliılenmesi, işgören devir hızını düştlrme gibi
fonksiyonlan da vardır.

Otel peı,sonelinin örgüt amaçlannı benimsemiş olarak, etkin bir biçimde çalışmalan işletmeyi karlı kılacak ve diğer
işletmelerden üstiin d-uruma geürecektir.

Otel işletmelerinin dtlnya standartlannda, kaliteli hizınet tlretebilmeleri ve diğer işletnıelerle rekabet edebilıneleri için
eğitilmiş, kalifive eleman istihdam etmeleri ve onlan etkin bir'şkilde kullanmanın y,ollannı bulmalan gereklidir. Bu amaçlanna
ulaşbilmeleri için iş değerleınesi ciddi olarak ele almalıdular. İş degerlemesinin bu denli Onernine değindikterı soııra, şu anda ki
turizın sekt<lrtlırıde yer alan beş yıldulı otel işletmelerindeki <iıırumu görmek gerekir.

l. Araştırmının Amıcı
Bu uygulama , çok sayıda işgücilntin istihdam edildiğe tıuizrn sektörilndeki otel işletrıelerinin iş değerlanesi yapıp

yapmadıklan ve iş değerleıne yaklaşımlannın otel işletmelerinde personelin etkinliğine olan katkısını ara$ırmak amacıyla

1,apılmı$u.
2.Arıştırma Dar Alanının Belirlenmesi
Bu araştırmada Tttrki_ve'de bulıırıan Turizrn İşleüne Belgeli sekserıiki trş yıldulı otel 1ığın kitle olarak alınmıştu.
Bu alanın belirlenmesinde ternel hareket noktası, beş vılüzh otellerin oturmuş bir örgüt yapısına sahip olmasıdu. f}iğer

otellerin çalışma alanı dışında tuttrlması nedenlerinin başında istenilerı örgüt _vapısına sahip olmamalan gelmektulir.
3. Arıştır-manın U5gulamısı
Aıaştırma soru kağıtlaruun beş yıldzlı otel işletmelerinin personel mtidUrlerine postalanması şklinde olmuştur. Geri

dontlştlıı 1üksek olmasrnr sağtamak için soru zarfıııın içine dönüş zariida konmuştur.
İlk postalamada isterıilen sayı elde edileınediği için ikinci bir postalama yapılınıŞu. İlk postalamada yirmisekiz ve ikinci

postalamada yirmibir tane olmak iizere toplam kırkdokuz otel işlennesinden arıaliz edilebilir cevaplar alınmıştır.
4. Araştırma Bulgulan
Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS yazılım programı ortaınında analiz edilıni$h.Test edileıı sorulann

nitçliklerine göre Kikare, Doğrusatlık Testi (Mantel-tlaenszel), Likelihood Ratio,Pearsan Korelas_vonu ve Spearman Korelasyonu
gibi analiz yönternlerinden i'aydalanılmıştır.

TABLO ı. OTEL BLIYÜKLÜĞÜ VE GOREV_\TTKİ TM (%)

YATAK
SA\tSI

çönpvVE,rETKiTM SATIR
YIJZDESIHiç

yapılmamrştır,
Kısmen

yaplmıştn,
Yapılmakta

dır
Çoğu

yapılmıştır
Tamamen

Yapılmıştır
l50-250 20 l0 6.3

251_350 33.3 10 20 8.3

35l -450 66.7 40 20 20 27.1

45l -550 20 20 28 22.9

551+ l0 30 52 35.0

ToPLAM l00 l00 l00 100 100

pearson kikare
Mantel-Haıızel( Doğrusal )testi
Pearson Korelasyonu
Spearman Korelosyonu

Dçğer
19.95442

l3.50l90
53598
53304

fuilamlılık
0.06796
0.00024
0.00009
0.000l0
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(ielin büliiklüğü ile görev ve vetki tarumlamalannın yapılına derecesi arasındaki ilişkire ait bulgular TARLO l'de
ıiizde olarak verilıniŞir. Alıııca istatistiksel hesaplamalarda verilmiştir. I3rırıa göre otel bü\tlklüğü artt*ça görev ve yetki
tanımlamalanrun vapılma derecesinin arttığı tespit edilmiştir.

TABLO 2. C)TEL I]ÜYÜKLÜĞu ıre TWARIM TERFİ VE {JCRETLEMEDE KULLANIVIA

Değer Anlamlıl*
Pearson Kikare 34.63156 0.00446
Likelihood Ratio 34.35313 0.00487
()telin büüıtiklüğil ile görev ve yetki tanırnlamalannın vapılma derecesi arasındaki ilişki_ve ait bulgular TABL() 2' de

1tizde olarak ı'trilmişlir. Alnca istatistiksel hesaplamalarda verilnıiştir Buna göre 1,atak savısı t}zlalaştıkça iş tanımlamalannın
personelin terıi ve ücretlemesinde kullarulma sıklrğının arttığı tespit edilmiştir

TABLO 3. OTELIN SAİ{ft,Lİr yapISI VE çÖnrv-YETKİ TW(o/o)
.§A}IİIrLİK

YAPISI

(ruRE\E\lEYETKİTMr SATIR
Y-ÜZDESİt{iç

},apılmamlştır

Kısmen

_Yapılmlştır.

Yapılnıaktacln Çoğu
},apllmıştır

'faııramen

yapllmıştır.
Bağımsız ()tel l (X) 63.6 70 28 28
lrll. Zffi. Bağlı l8.2 l0 l2 l2
Uluslar.Z.IJağ. l8.2 20 60 60
TOPLAM 1 ()0 l0() 100 l (X) l (X}

Değer
|2.13180
l ().3 3749
o.46407
0.45765

Anlamlılıl,'

()telin sahiPlik yapısı ile görev ve yetki tarumlamalannın vapılma dercesine ilişkin elde edilen bilgiler TABLO 3 de
görülmekledir- (heliıı sahiplik yapıslıuıı görev ve ı,etki tanımlamalanrıın 1apılmasında belirleyici bir fakt<ır olduğu bulunnıuştur..

TABLO 4. GENEL EĞİTİM VE İŞ TWARININ PERSONELN ETKİM.İĞİNE ETKİSİ %)

Değer

.-ı

L

pearsoıı kikare
Mantel l{aensze(I)oğrusal ) testi
pearsen korelas,voır
Spearmen Korelasyon

pearson kikare
Maııtel Haenszel (Doğrusal) testi
Pearseır Korelasvollu
Spearmen Korelasvoıı

0.059()9

0.00l 30

0.00078
().00095

l6. l 3684 0.04046
6.2732t} 0.0l 226
0.36534 0.0 l 067

0.348670.0l5 l 5

Personel müdiırilntin eğitim durumu ile iş tanımlamalanıun personeliıı etkinliğine katkısı alacağı vargrsr arasındaki
iliŞkiYe ait bulgular TABLO 4'Ğ verilmiŞir: Personel müdiiı,iıntin eğitim, duruııu iş tanunlamannın personelin etkinliğine etkisi
olacağı konusıurdaki -vargılannda belirleyici bir faklör olarak orta.va çıkmıştır.

1,A]VIMLA]VIIALAİ{] },ERSONLLİN \aE

Ara stra
ırıll anı ltnqttqAı

yATAK
SAYISI tliç

kullanılma-
maktadır.

Kısmen
kullanılmakt

a

Sık sık
külla-

rulmaktadır

Sürekli
kulla-

nılnıaktadır

SA,tIR
vijzı)Esi

l50-25() 7.| 25 6..j
25l _35() 7.1 7.1 66.7
35 ı450 2tt.6 42.9 37.5 27.|
45l -550 28.6 25 55.6 22.9

551+ 35.3 42.9 12.5 a,t a
JJ. J 44.4 35.4

TOPLAM l00 l00 l00 l0() l ()0 l ()0

ETKİSİGbNEL
EĞrfiM
DtrRLIMU

kesinlikle
inanmıvontm

A?,

ınanıyonrm
Kısınen
inanıvorum

Oldukça
inanı\,orum

T'amami,vle

inanıvorum

SA]lR
YtjZDLSİ

İlkokul
C}rtaokul 25 4.2
l,ise 50 |2.5 7.7 4.8 tl 3
IJniversite 50 62.5 92.3 l00 95.2 87.5
TOPI.AM 1 ()0 l00 l00 l00 l00 l ()0
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PersoPERSoNEL VERİMLİLİK FIESAPLAIV{.ı\LAIu
Personel
Gid./ Pers.

Diğer
GENEL
EĞlTiM
DURUMU

Personel/
Hasıla

PersoneV
oda saırsı

PersoneV
Yatak. Say

illıokul
33.3Ortaokd

4.8I_,ise l1.1 l4.3
85.7 95.2 66.7üniversite l00 88.9

l00 l00 l ()0TOPI,AM l00 l00

TABLO 5. GENEL EĞrfiM DURL Mu vE PERSONEL VERİMLİLİK HESAPI-A]I{AI_ARI )

, Tablo 5 okunduğunda gortıleceği gibi ilkokul ve ortaokul mezunu mtldll,rler hiç bir hesaplııınay yapmaz İken üniversİte

mezrrııu müdtırlerin tii,rn hesaplamaları ytıksek oranda .vaptıklan gortllmeltedır. yani personel müdtiriiııiirı gerıel eğtim dtlzeyi

aıttıkça veriınlilikle ilgili 
"vapılan 

hesaplamalarda artmaktadu.

TABLo 6. TW TERFİ \IE ÜCRETLEMEDE KULI-{hIIMI \IE PERSONEL DEVİR I{ZI

}

pearson kikare
Likelihoğd Ratio

Değer Aıılamlılık
26.033 l3 0 .05356

25.48753 0 .06l68

İş tanımlamalarırun terfi ve ücretlemede kullanımı ile peı,sonel devir hrzı arasınüki ilişkile ait bulgular TARLO 6'da

verilmi$ir. Tabloda ve istatistik hesaplamalarda <ta görüldüğü gibi istaneıı anlamlılıli dtizeyi vakalanmı$n.Yani İŞ

tarumlamalanıun terti ve iicretlemede kullanılması personel devir hrzrru dUşUren bir etmeııdir.

TABLO 7. PERSONEI. DEViR tflZI VE ÜCRET YETLERI(%)

pearson kikare
Likelihoed Ratio
Maııtel-Haenszel ( Doğrusal ) testi

Değer
31 .58065 0

35.58723 0
7.78887 0

Aıılamlılık
.00l61

.()0038

.00526

personel devir hıa ile ücretlerle ilgili 1,ansıyaıı şikavetler arasındaki ilişkiıc ait bulgular TaBLO 7 de verilmiŞtir. Ücretle

ilgili şikayet hiç yok diyenleıde personel devir hızı %o20 geçmani$ir. Ücretle ilgili yansıyaıı şika,vetlerin azhğ doğal olarak

ğsonel dcvir hızınıda dtıştirecektir. yarıi örgütte ücretle ilgili şikayetler minimize edilebilirse personel devir hızıda en alt dttzeYe

indirilebilir.

DEVİR I{1ZI

41+ Ya

SATIR
njzııpsİ|1-20 % 2|-30 % 3l4tl Va

iş IaNIMINI
KULLANMA -l0 %

28.329.4 20 l00Hiç kullanılmamairtadır 29.4
28.32a l 1.8 60kı smen kullanılmaktadır 4|.2
|7.429.4 20Ara slra Kullanılmaktadır l 1.8

6.540 5.9sık sık kullanılmaktadır
19.617.6 40 23.5stlrckli kullanılmaktadır,

l00 l ()0l00 l ()0 l00ToPLAM l00

PERSONEL DEVİR I11ZI SATIR
x]z»psi3|40 Va 41+ Yo-rc% fiaa% 2|-30 %

lJCRbT

ŞİKAYETLERİ
Çok faz|a

4.35.9 20Oldııkç aFaz|a
39. l82.4 20l7.6Normal

l00 43.5t 1.8 6058.8 60Oldııkç a az
l3Hiç yok 23.5 40

l00 100100 l00l00 10()TOPLAM

|7l
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PERS()NEL AILASIM)AKİGörev ve yetki

Tanırnlamalan Çok Olurnsrız Oldukça
olumstız

Normal ()ldukça

Olumlu
Çok
()lumlu

SATTR

rnizıınsı

Hiç Yapılmamıştır l0() l 1.8 6.3

Kısmen Yapılmıştır 23.5 26.7 20 22.9
Yapılmaktadır 35.3 20 6.7 20.8

Çoğu yapılmıştır
Tamamen Yapılgıştır 29.4 53.3 73.3 50
T()P[,AM l00 10() l0() l ()0 l00

a

TABLO8. GÖREV VE YETKİ TANIMLAMAL-ARININ YAPILMA ORAN] VE PERSONEL ARASINDAKİ irişı<ı (%)

pearsonı<ikare ffirro ffi*
Mante1_llaenszel (Doğrusal) Testi 7.4046| 0 .0065l
Pearson Korelasyonu 0.396920 .00522
Otelde görev ve yetki tanımlamalannın vapılma derecesi personel arasındaki iş.ve insan ilişkilerini etkilere ait bulgular

TABLO 7 de görülmektedir. Hern rtlzde tablo«la hemde ttiırn istatistiksel hesaplamalarda oldukça aıılamlı bir ilişki bulunmuştur.
Bııradaki ilginç drırumu hiç bir röneticinin,personeli arasındaki ilişkiyi çok oluınsuz olarak nitelememesidir.

TABLo 9. GöREV VE YETKi TANIMLAMAL-ARI YAPILMA ORANI VE üCRET iLE İLciLİ (o/o)-.

D

aı

()teldeki görcv ve vetki tanıırı_lamalannrn rapılma der*esi ile personeliı ücretle ilgili yansı!,an şikaıetleri arasındaki
iliŞkil'e ait bulgular TARL() 9 'da ortaya konulmuştur. Yilzde tabloda ve tiırn istatistiksel hesaplamalarda oldukça anlamh bir
sonuÇ elde e<lilmiŞtir. Ytlzde tabloda görüldüğü iieere ücretle ilgili vansır,an şikay,etleri çok fazla olarak nitelel,erı rönetici
çılcınamıştır.

TABLO l0. T KIILLANILIVIA DERECESİ VE I)ERS()NELAILASIM)AKİ rLETİŞhı r x l

pearson kikare
Likelihood Ratio
Mantel-Haenszel ( doğrusal ) Testi
pearsen korelasvonu
Spearman Korelasvonu

pearson kikare
Likelihoed Ratio
Maırtel-Ilaenszel ( doğnısal ) testi
pearsen korelasvonu
Spearman Korelasvonu

Değer Anlanılılık
l 8.48 1 7l (}.02998

19.77494 0.0 ı 935

l 0.56480 0.001 l 5 .

0.469 ı s o.rxıtıoz
0.439l0 0.00l6()

Değer Anlamlılık
30.45 1620.0l 58()

36.61750 (}.()0237

l | .57l |7 0.()0()67

0.5l 2820.00032

_ 0.49880(}.()()049

-ı

l

()tel iŞletmelerinde iŞ tanun]amalann personelin terii ve ücrctlemesinde kullanılma derecesi personel arasındalıi iletişimi
etkilere iliŞkin vcriler TABLO l0'<la verilmiştir. Çok riiksek <liizcvde bir arı]amlılık buluırmuşrur. iş tanunlamalanııın kullaı.ıılnıası
örgütteki huzursızluğu ortadan kaldıımakta ve bu ıia personel mpsındaki iletişime olumlu 1önde vansımalıtadır.

ücnırıp iı-ciıi yaNsIyAN şiKAyETGörev ve yetki

Tarunılanralan Çok Fazla Oldukç a b w|a Normal Oldukça Az Itiç yok

SATIR
YriZI)ESİ

Hiç Yapılmamıştır 50 l1.1 6. l

Kı sırıeıı Yapılıırı ştr 5() 27.8 22.7 22.4
Yapılmaktadr - 22.2 27.3 20.4

Çoğu Yapılmıştr
Tamamen Yapılmıştır 38.9 5() l (X) 5l .0
T()[r[,AM l (X) l ()() l00 1(X) l ()0

}'ER S( )NI1 L AIL\SIVDAKI ILE ŞITIMiş T,ANIMI-AMA.
I,AR[NIN
KtJLLANtr,}lA
I)ERECESİ

}Iaı,ır } Iiç
etkilemivor

Az
etkiliı,or

Kısmen
Etkilivor

()ldukça

Etkilivor
Çok
etkilivor

SATIR

yüzııı:si

tJiç kullanılmamakta 63.6 40 25 24.1
kı smen kuilanılmaktadır 27.3 60 37.5 23.1 25 3l .l
Arasıra kul lanı lmaktadır 9. l 25 30.8 l2.5 l7,8
sık sık kullanılınaktadır 23.1 6.7
sürek]i kullanılmaktadır 37.5 23.1 37.5 20
TOI)LAM l00 l(X) l ()() l00 l00 l (}0
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solruç
Sonuç olarak şu kanrya vanlmıştır ki, iş değerlemesinin .vapılması ve bunun uygulamaya konması işgörenler ile

işgörenler, işgörenlerle yönetim arasındaki çoğu problemin giderilmesinde olumlu etki yapacaktır.. Buda personelin rahat bir kafa

ile huzurlu bir örgüt ikliminde çalışmasına zanin hazırlayacaktır. Bıuııuı neticesinde de peı,sonel etkin bir şekilde işletmerıin

eınrinde olacak;tır.
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TURİZM SEKTÖRÜNDE IJLUSAL MESLEK STANDARTLARI VE MESLEKİ BELGELENDİRME
tsınririxısyoN) sisrrııi

,,,JJ:i,#*T"T
Tı.ırizın ve Otel lşletınecilğ Yüksekokulu

Öğretim Gtirevlisi

Örgtıtl€rin asıl aııaçlan hizrnet veya mal ilretmektir. Büyük ölçilde hianet iıreten ö_ıEütlerin ve işgöroılerin eıı yoğun
oldğu sektörlerdeıı biri de turian sektör{ldür.Tıırian setiörü uycarlığın bir parçası haline gelmiş ve bir çok ülkenin öneınle
ti2erine dıırduklan ve kalkınma aırıacı gördtikleri soşyal olaylar sisteıııi olarak tanımlanmaktadır (ivlavişl985:l).

Yukandaki taıum incelendiğinde, tıırianin toplum yaşamının btltun alanlannr kapsayan çok yönlü olma özelliğ
görillebilir.Tıırizıt1 ulaşun, hahrleşme, konaklaına, yeme-içme, eğeııce, sağılr, hedi.velik eşya ve seyalıat ile doğnıdan ve dolayh
olarak ilgili faalİvet dallannın ürettikleri mal ve hizıııetleri kapsaınaktadır

Turizrı endllstrisi Ozellikle ftinci Dllnya Savaşından sonıa , ulaşırma alanrnda sağlaııan _r,eniliklcr ve ilerleırıeler, ö,Ğme
araÇlanndaki yenilikler ve kolaylıklar vb. nedenl€rle büyift gelişıe içiıe giımiştir. Diinvada l950 yılında se,vahat eden twist saysı
35 mil"von kiş ikeq l99l yılında bu sayı onaltı kat artaıak 450 milvon kişiye ulaşmı$u (llanison, 1992:3). Dunya ticaretinde en
b§tk üç seliörden biri hırizm sektörüdilr ve toplam ihracaatın da Yo 7'siu oluşturmaktadır (Sezer ve [trarrison, 1994:74).
Uluslaıaıasr turiznin az gelişmiş ülkelerin gelişııelerine yaptığı katkılar ve gelişıiş ülke yurttaşlarının gezilerini özellikle
kalkınmalıta olan ülkelere yaptıkları düştlnüldüğiinde hırizmin önerni daha da arnnaktadır

Turiaı tllkelerin caynsaii milli hasılalanna (GSMH) vaptğ doğnıdan etki 1979 yılında dokruz Avnıpa Birliği ülkesinde
o/o4'tfr. Dolaylı etkisi ise yaktaık olarako/o l0 olarak hesaplanmaktadır (Williams ve S}ıaw, 199l:30).

Ttırkir'de ise l960'lı yllann verileriincelendiğinde l990'lı yllaıda tufizıı endüstrisinde ulaşlan düzey arasında büyiık
farklılık]ar görllLnettedir. 1960 yılında tıırianle uğraşan 74 tilkey,i zivaret eden toplam hırist sayısı 7l Milyon kişidir. 196l yılın ita
r0m dünya ilzeriıide gerçekleşıı tıniznı olayı sonucu turi§tlerin harcadıklan topla{n tutar 6 Milyar Am€rikan dolandu.l962 yılında
İtalya'nın turizııı geliri 867 Milyon Amerikan doları, Yıınanistan'ın 76 Milyon Amerikan dolan, İspaııya'iırn ise 5l3 Milyon
Am€rikan dolandır.Tilrkiye'nin 196l vılındaki turizn geliri §adec€ 6 Milyon Am€rikan dolandıı (Çoruh, 1965:2). 1995 r.ılında
Tıirkive'nin turizn geliri 4. 957 Milyaı dolar ve geleıı tıırist sayısı 7 726 886' drr. 1995 yıtında Ttırkiye'nin elde ettiği gelir lOOl
Yılında ttnn dünyada gerçekleşı,ı turizın gelirine vakınclu.Bu karşılaşırma 1960 ylınctan 1996 yılına kadar geçen sürede gerek
TürkiYe'deki gerekse dünya<iaki tıırizm etkinliklerindeki büyük artışı ortaya koymaktadır. Tiırkiye:de tıııim özelükle 1982 yılında
Çıkanlan'2634 Sayıh Turizrııi Teşvik Kanunu" ndan gelişıe yöntlnde bğ{tk ivme kazanmı$ıı.lSS7 yılında 100,ü)0 olan Tııriarı
Bakanlığı'ndan İdştıe belgeli yatak saylsı l9t}6 _vılında 350,000'e ulaşınışhr. (Tıırizın Bakanlığı, İşletneler Gqıel Müdlırltığü
l§tati§tikleri, tlaziran l9%). Turizn Tüıtive'de genel ekonomikyapı içerisinde önerıli roller listlsıımeye başlamış ve yıllık topkm
döviz girdisinin o/ol4'LrıO oluştıırmaktadır.Bu oran ile tıırizn, döviz girdisi sağla,van sektörler aıasında tekstilden soııra ikinci
sıraYı almaktadır. 2000 yılı için yapılaıı öngörtımlere göre turist sayıİı 18 Mlyoq turizın gelirinin ise 14 Milyar Amerikan dolaruu
aşacağ ve yatak kapasitesinin ise 800,000'e çıkacağı hesaplanmaktadıı (Giaeli,l995:44).

Dtlnva Turiznı OrgUtO tıırizınin bazı nlkelerin işgücllııe oı]aıuıu ilçte iki olaıak belirtmekte, turizrn seköründe çalışnlann
toPlam iŞgilcüne oranı Berrnııda'da Vo 50, Virgin Adalan'ıda Yı 37 ve Jamaika'da o/o 35'in oluştıınnaktadır. TıJrimı se}iörtınde
çalışanlann azveya ona drzeyde beceri gerektirerı işlerdeıı ve kaduı §göreıılerin yoğun ol«luğu bir alan olduğu d§OnUldUğnnde
tıırianin az gelişıiş ittkelerin işgttcilııe yaphğ olurntu katlolar dalıa da on". ku-nmutt drr. Dtiııva Tıırian Oreu* wro,ı" go."
turizrıin toPlam iŞgUcUne yaptığı katkı l980'd€ o/o l5.5'tir. Konaklama eııdüstrisinin 2000 ylına kadar mlvcut işgorenl-erin
o/o25 - Yo 40' ı kadar ilave işörene gereksinim duyacağ öngörillmei<etedir ( Kasavana, 1995:58). Turtiye'de iŞ; Tıırizın
Bakaıılığı, f,bvlet İ§tati§tik Enstittl§ü ve Uluslararası Çalışna Örgütü (Lo)' nun 1993 yılında ortaklaşa pptıkları ,,Tuizm
Endıstrisi İşgiıcll Am ştııması" soııuçlanna göre;

* Sektörde çahşn _toplam işgorerı salısı 58 000 dir.
* 2(D0 yılına kadar ilave 94' 000 yeni işöreııe gereksinim vardıı.
* Çalışanlann fonııal turizııı eğltimi alanlarının oranı o/ol|'dır.

araŞtırma sorıuçlanndan elde edilen bıılgulu 20ü) yıhna kadar Ttırkiye'nin turizrı sektörtıııde gerek işgörerı sağlama gerek se
eğitim konusunda Yapmasr gerekeıı çabalr konusunda fikir verırıektediı. Tıırkiyeide turimı eğtimi veren kurıımlardan mezun
olanlann' sayılan gereksinimloıe cevap verııremanökte ve iştırenlerin mesleki ,açıdan test edilip belgelendirme <ilanaklan
bulunınamaktadır.

Mesleki Belgelendirme (Sertifikısyon)

Mesleki belge, diğer bir deyiŞle sertifika; "Bir kimsqıin niteliğini vqn kentlisine veilmiş olan bir hakh beliııen resııi
kağt vqıa belge " olarak tanımlantnaktadu (TDK Sözlüğril993). Sertit-tkanın eşanlamlan tasdilname ve şahadetınnıe 

,dır ve
Latince " certifi catum " dan ttlreıniŞh;

Mesleki sertitjka ise, herhaııgi bir meslek gıuburıda belirleneıı standartlara ve seviyelere göre test edilen ada_ı,lara Gl*
belgedir ve belge sahibinin aranılan niteliklere sahip oldğunun kabul eclilmesi anlamına gelmektedir.

Tiirkive'de ulusal bir sertifika sistemi butıırımamak-tadır.Herkes koıdi değerini kendi olçmekte; bu değerlerin
biıbiriııden ne kadar farklı olduğuııu göst€ren ulusal biı ölçü merkezi de bulunmamaktadır. Ulusal belge_lerıdirme sist€rni,

.İ

,

ı
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becerileri sçıtifikalandırmrş elemanlan iarkhlaştınna olanağı sağlayabilmekte, ücrctlerini ve mesleki kariyerini artırma

konulannda fırsatlar yaratabilmektedir.

Ttiırkiye'ıle kapalı ekonomi m«ielinin uygulaııüğı ılönemde, rnesleklerin her kademesi için nitelikli insangücü talebinin
artıncı bir istihdanı politikası yiırütülmuiiğinden, istihtlıun koşullan çoğunlukla işr,ererılerin takdirlerinc bırakılmıştır. Bu nedcnle

işı.ereırlcı, genellikle az trcceri ve ucuz işgücü gc' cktiren sanayi daİlannda vatlnm yapmayı tercih etmişlerdir. Bunun sonucu

olarakta bir kaç teknik elernanla tönetilen, asgari ücretli, eğitimsiz işilercc 1üırütülen İşlctmelerin çoğunlukta bulunduğu bir yapı
ortala çıkmı$ır. Bu istihdam anlay,ışı sonucu özellikle ara kademelerde eğitim talebine karşı caydıncı etki yapmış, nıesleki eğitim
toplunda çekicilik kazaıuıramıştır. I}tı koşdlarda işvercn, gerektiğin«le kamunun ve işgücü piyasasının seçkin eleınanlannı i,isttin

ücret ödeyerek kendi işletmesinde görevlendinniş, gercktiğindc nitclikli clcnıaırlan daha alt scviyelerde çalıştırnıış veya dtiz işçiyi
işbaşında l,etiştirmeye çalışmıştır. (Frictrich Ebert Vakii.l99{)). }Ju dunım günümtiade de özellikle konaklaına işletmelerinin
ıricelik artışıııdan dolayı sıkça vayrunakta, nitelikli elemanlar daha t'azla ücret verilerek bir işletmedeıı diğerine goçirilmekte veya

işletnıcnin inşaatıntla çalıştınlan işgörcnlcr garsorr olarak istihdam edilebilınektedirler. Ycdinci Beş Yıllık Kalkıııma l)lanının

l'urizın bölümünde ".....sekıorde hizmeı kıılitesinin 1ükseltilmesi için seıtifikaş,on sislımıine geçilmesi sıığlanacaknr"
denilıııektedir (7.}}cş Yıllık Kalkıruna Planı, l99(ı - 2()m, l)Pl, l995:l6-j). Mesleki,belgelendirme sistemi. sağlıklı işgtlcU

harekctliliğiniıı v§ nitelikli işgücti arttınlırrasında_- çalışanlanır becr:rilcrini istihdam kunıluşlarına ı^Llgelemelerine, istihdanı ve

cğitim kurumlan iş başıurularıırı değerlcndirirkcn ve cğitim programlarını geliştirirkcn güı,eııililr bilgilere ulaşmalanna olanak

sağlamaktadır.Aynca, örgtim eğitimi azyada hiç olmavan, eğitimsiz işgöroılerinmesleki bccçrileıini kapsamlİ veyr.ırt çapında
kabul gören ulusal bir sisteın içerisinde değerlendirilmesini dc sağlamalitadır. Mesleki değerlcndin-ııe sistcıninin, belge sahibine,

ıtaha iyi ortamlarda çalıştıilme, isteııilen niteliklere kısa sıiredc ulaşahilme olanağı, çeşitli eğitiııı,etkinliklcrinc katılabilmc.

Hükümet ve işverenler için; iş kalitesinin gelişmesi. viiksek verim, istihdam için kesin ve gür,enilir beceri scviyelerinin ve

tıclgclcre göre ücretlerin bclirlenebilmesi, çalışanlann nitcliklgrinin artınast, topluın içiıı ise. işgörenlerİn nİtelİklerİnİıı artıııası

nıdeıiyIe daha tazla mğıuıuır turist ve dolaylı gclir artışı sağlamada 1apacıağı oluınlu katliılar da dikkate dcğerdir.

Meslek standartları

Meslck slandardı, herhangi bir meslek için gerekli olan heııı zihinscl heın de psikomotor be,cerileri içercn, ıııesleki

gcreksinimleri belirlel,en, ulusal test ve belgelendirme sistemi için geçerli ölçütlcr oluşturaıı ve meslekİ tanımlar ve kodlar

açısındarı uluslarara§ı standartlar ile uı,umunu sağlanıa işlcınleriıiir.

. l'unıım Sektörü emek_ü,,oğuıı sektörlerin *t-lki dc cır başında },çr almaktadır. Konaklama işletınelcri bu scktöriln en lazla

iş giicii çalıştıran tialı«iır.()teller, konaklama işlctmeleri içinde yer alaır, bireylerin geçici olarak bulunduklan yerlcrıİeki konaklama

gereksinimltriffiH-İ:[Tjifilİ;lt.stalık 
iste_ven karmaşık bir örgüt taptsına sııhiptir.((iray, 1980:46). (İcl işletmelerinde

gerek hiı_met üetmede, gcrekse diğcr işlevleriıı verine getirilmesi büyük ötçtldc insangücü ile sağlanır. İşin özclliği clolayışyla bu

işlc,tnıeler insangücüıe büı,ıik ölçude gcreksinim <lu1.,arlar ve istihd:un oranlan da dİğıı işletmelerden daha yüksekl:r.

Turiz.ın işletmesi olarak tanımlanabileıı otcller- kendi aralannda iarklı kriterlere göre sınıllanünlrrlar.Sıı'ııl'landırma

kritcrlcrinde bir tıirlik voktrır ve ülkedcrı ülke_vc dcğişnıehedir. ller ülkc keııdi $dtistrisinin özelliklerinc göre otel işletmelerini

sınıilaııdırnıış,ıa da sınıtlandırmada dcğişik ölçütler kullaıunıştır.
Ttirki_ıe'de otel işlctmeleriniıı sınıtlanünlması Turiımı l3akanlığı tarafundan hazırlanan yönetıneliklere görc

yapılmakıadır.28 Mayıs l983 tarih ve l806() sııyılı Resıni (iazctecle yayınlanan ,vönctıııeliğin 6il. maddesine görc otel işletıueleri;
'|urü.m l}akaıılığıııdan İşletme t}elgeli ve t}eledivc l}elgeli konaklama işletmeleri olarak sınıtlandırılııraktadır.

Olel işletmelerini sınıtlaııünna<la temel öııeltikler, binanııı, nitcliği- dckoru, araç ve geroçlerİ, hİzınet stanılardı, konuğa

sağlatİığı konfor ve işletmcncilik anla!,ışıdır. Yönetmeliktc srnıİlamada adı geçen otcllerİıı taşııRası gereken özellİkler

sualanmıştır.'l\ırizın t}akarrlığından işletnıc bclgesi almavan oteller i*- hulunclülan _yörenİn beledİyesİllden alacaklan İŞletme

bclgesiyle işlevlerini yürütc-bilnıekte, ancalı tsakanlığın sıırıtlamasındaki vıldızlama kriterlerini kullanamanuktadırlar. Huı-iran

1996 itibarıyla ]'ürki_ıe'de beledive belgeli koıraklama işlctmelerinin sayısı tt437, toplaın yatak kapasitesi 356 1 l 5 toplaııı işgöreıı

sııyrsı ise 25,662 ür. (Turizm Balianlığı, Beltxtil,e Belgcli Konak]ama İstatistikleri Bültcııi, liaziran l996).

I'ürkil,e'de ilaziran 1996 tarihi itibariyle l-rırizm Bakanlığı'ndan işletme belgesi almış l3l dört yıldulı otel ve

82 beş vılılızlı otel ile birliktc toplanı l79}işletme bulurımaktadır. İşletmc y,atınm belgesi almıŞ 1334 tesisin inŞatları devam

etmeLtedir. (Turiz.ın t}akaıılığı işletıncler Geııcl Mtıdürlüğü lstatistikleri, Ilaziran l996). Bu otellerde çal§an t<ıplam işgören sayısı

şu ibrmül ile hesaplaııabİlmektedir'(Vellas l9t)5:222)-

otelıİe çalışan işgöreıı savısı
:0.50

oıeldeki 1aıak suvısı

Ilu lbrmüle göre vapılacak bir hesapama ile ttzv-iran 1996 tarihli vç-rilere görc; işletme belgeli tesislerdeki 1-atak sayısı 2ti6.463 ,

çalışnlanıı sayısı ise yaltlaşık l43.23l'dir. Yatınin aşmasında olan tesisler işletmel,e açıldığnda ise l01.24l yeni iŞgöreııe

gerksinim duyulacaktır, [}u sa_vılara beledive belgeli işlebneler ıiahil edilınemiştir. Bu rakamlar da gösteriyor ki TtirkiYe'de hırizrn

sektörtıııdeki insaırgücü gereksinimi |993 1ılında gerçekleştirilcn "Tıırimı Endiistrisinde İnsaııgücü Araştınırası" ııdaki Yıılıanda
da ş6izu edileıı öngöriimlerdeki inııaıı gücü gereksinimi ile ilgili rakaınları oldukça aşruştır.

175



+

7

Turizn işletmelerinde insangticü sayrsının ,fazla olmasırun nedeni özellikle konaklama işletmelerinde otomasyon
kullanılabilecek alanlmıır sınırlı olmasındandır. Örneğin otellerde bilgisayar yalnzca muhasebe, önbüro ve bir ölçüde de servis
txlltluntlnde kullanılabilmeliedir. Otel işletnelerinde teınel amaç konuk ağırlaına gibi kişi§el bir hizınet suııma olmasından
dolayıdır ki bu işletmeler de ana tmsur insangüctldtlr. Odalardaki yataklann hazrrlanması, sen,is hazırlığı, servis yapılınası vb. bir

çok otel hizınetinde insangücti,ııden vararlaruna zorunluluğu bulıırımaktadır.
Cieller, yönetici ve işgörenler açısından da karmaşık bir yapıya sahiptır ve çeşitli mesleklerden birçok işgöreııin biı araya

gelerek oluştıırduklan işletmelerdir. Örneğin tıüı,ii& bir otelin dört arıa bölümünü oluşturarı Önbtiro, Kat Hizrnetleri, Yiyecek ve
İçecek Sbrvisi ve Yil,ecek Üretimi (Muü?ık) böltlmlerinde toplam 87 iarklı mesleki tinvan bulrınmaktadır. Nitelikli işgören
sağlanması, meslek seviyelerinin ve iirıvanlannın belirlerımesi, iş listelerinin mptanması, ve ulusal bir mesleki belgelendirme
sisteminin bultmmayışı sektör için önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır, Örneğiıı İstanUıl Otelciler ülası'nrn 8.2.1992 tarih ve
1335 sayılı yazısıyla Turizm Bakaıılığı'na, 'türkiye Esnaf ve Sanatkarlan Konfedarasyonu'nuıı 29.06.1992 tarih ve 847 sayılı
y,azısıyla Milli Eğiüm Bakaıılığına yapmış oldukları başıurularada; "........... 3308 Sayılı Kanun'un Çıraklık Eğiıimi uygulama
kapsamında balunan Aşçılık, (İııbaro, (Resepsiyon), Sewis (Garsonluk) meslek dallanııda lcanıın ile belirlaınıiş bııluııan
ünvanlanıi dışınıIa halen iş ha.ınnnda kullanılmakta, olan ara iinvaıılqra, iş akışını düzenleınde geıeksinim duyulduğu ve
kaıınnda yer alan usıa, kalfa ve çımk kavramlaııııın koıaklanıa sektöriindeki iş adlarına uymadığ'.'be[nilmekle<iir.

l'urian ve otelcilik eğitiminin sorunlan irdelenirken, Sezgin (1990) taratindan açıklandığı gibi,........... otelcilik
eğitiminde yapılması gereken ilk iş, önce amaçlan ve hedetleri tespit etrnektir. 'ttlrkiye'de bu teşit yapılmadan eğitime
kşlanmıştır" Itaşka bir deyişle "Job Description" denilen sektördeki iş tanrmlanru yani otelcilik personeliııiıı görev, yetki,
sorumluluk ve niteliklerini tespit edilmeden eğitime başlanması sonucu isteıileı nitelille işgören 1eüştirilernerniştir. Hacıgğlu'na
göre ise (l'990), ..........hangi nitelikte ve nicelikte 1ıersonel harıgi eğitim kurumuııdan yeti$irilecek, ne ttir bir ögretim programl
uygulanacak, yetiştirilecek kişilere neler öğretilmesi gerekecek ve eğitinı sonucunü yetiştirilerı personele hangi tl,ııvarun kim
taralından verileceği sonılanıra cevap bıılunması gereği vıırgulanmaktadır.

Konaklama işlcüııelerindeki işgörenlerin yapısı incelendiğinde çalışaıüarın o/o 64'u az nitelikli, 7o22 'si nitelikli, %oS'i
orta kademc vöneticisi ve 7o6'sı vönctici sevilcsindeki işgörenlerden oluştuğu gözlenmektedir (Cooper I99l). Tılrkiye'deki
öğTetim kurumlannın amaçlan incelendiğinde 1r*andaki meslek dtlzeylerindeki oranlann dikkate ahnmadığı ortaya çıkmakladır.
YÖK verilerine göre Eylül 1996 tarihi itibanyla 'Illrkiye'de Yıiıksek<ığretim dtızeyinde eğitim vereıı 88 adet Turizm ve Otelcilik
Programı bulunmaktadu ve tıu programltan ıunılcı da sekiöre orta kadernc ve üst diuey, yönctici yeti$irmektiı. M.E.B.'na tıağlı
Anadolu (ielcilik Meslek Liselerinin savısı 38 ve Aııadolu Aşıtık Meslek Liseleri sayısı 2'dir.Bu okulllarda öğeııim göran
toplam öğrenci sayısı 9920 dir. ( M.E.B. 'ficaret ve'Iuriıırn Ögretlml Genel Mudtirlüğü Nisan l996 ).

Sonuç
Uluslararası dtlze.vde kabul gören meslek standaıİlan ile mesleki belgelendirme sisteminin vakit kaybedilıned€n

uygutamaya geçirilınesinde yarar vardır. Avrupa Topluluğu ülkeleriiıde uygularıan ISCO (International Standards Classification of
Occupaüons - Uluslararası Standaxt Meslek Sınıilandrrması) normlanyla Ttirkiye'deki meslek normlannın karşılaştınlıp Ulusal
Meslek Standardlanıun geli$irilme çatışnaları ve sonucunda ulusal mesleki belgeleııdirme sisteınine geçilınesi gerermektedir.
Meslek staııdardı geliŞirme çalışnalannda ISCO - 88 Meslek Sınıflandırması Sisteıni esas alınmalıdır. Ulıısal meslek standartlan
ve belgelerıdirme sisteıni işvereıin işgücil taleplerini ve ekonomik gelişmeyi esas alan büttiııleşniş bir sistem niteliği taşımalıdır.
Meslek standa(lan ve belgelendiıme konusu iş peı,İbrrnansını ve eğitim nitetiğini yükseltme aracı olarak kabul edilmeli; meslek
standartlan ve belegelerıdirme sisteminin olu$urulmasında ekonominin mııayi taşır1 hianeüer ve eğitim sektörleri ile org;anik
iliŞki iÇinde oldğu konuzu dikkate alııu,nalıdır. Bu nedenle, Ttkkiye üç taraflı (Devlet, işi, işvereıı) ba örgüttenme içinde
ulusal meslek standartlan, ıılusal meslek suıavlan ve uluml mesleki belgeleııdirme diiızerıine geçilınelidir.Meslek suıavlan yurt
ÇaPmda genelliği, lrabul dilaliği ve meşlek ehlipt'belgeterinin ülke içi d€tıklgi sağaımıalıdır.Mesleki belgelendirme ,i"t"*i
zorlaYıcı değil, teşvik edici ve katrlrmcılrk esasına üyarunalıdır.Meslek slandartlarırun ol§uııtıııasıntlan sonra" meslek ile ilgili
iŞleın tanunlan, perfonnans standartlan, görevlerin bagn ölçme değerlendirme ölçütinri belirleıımeti ve bu işteınlerin
tamamlanmasından suıra eğtimde prqgrarn geli$irme ııanaıılan tarafuıdaıı ğtim prograını geli$irilınelidir. Mesleğin eğitimini
veıecek öğretlm hındannda }ıgdgan hı pograırıtar uygulanmılı, çeşitli degişkeıılerin eğiiiın standarttanna etki etmesi
önlenmrye Çalışhahdır. Standartlann beliılenmesindgı soıır4 yeterli ve hazır olan meslek kunıluşlanna §ınav ire
belgelendirme yetkisi verilmelidir.
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KAPANIŞ OTURUMU

oTURU]u BAŞKANI : PROF.DR. ALP TİMUR

Bu til,r kongreleriı1 toplanüların sonuır<la bir kapanış otıırumu 1,apilması bir gelerıektir. Özellikle de bizim geleneksel
haline gelıniş olan 1,ediici ulusal tıuiırrn kongresinin bu değerladirmesini vapnıa görevi baııa verilüği için de gıutıı «tuydum.
Sebebi dc turizmin ülksmizde'bir bilfun dalı olarak görulmelc başlaınasında çok değerli çalışnalar vapan, bizleri yeti$iren
kıtmeİli hocam hof. Dr. Hasan Olalı bu kapanış otı.ırumlarııu y,tınetir, kendi değerlenürmelerini,upur"t kapaı,ıış otrro.*u
gerÇekle$irirdi. Ancali bu€ün kendisi aramzda değil, hafıf bir rahatsızlığ olıiuğu için. Kendisine buradan ccçmiş olsun diyortmı.

Yedinci ulusal tıırizm kongresi çok ıteğşik konulan kapsayan , çok <teğişik verıi görtışlerin ortaya atılıtığı -.

değcıleııtliİmelerin yapıldığı bir kongre oldu. Bu korıgrel,e baküğlmv zaırıan turistik irl*orlrr. ,**lur,"au", İoplam rİliıe
vönetimine, saııitasvon ve hijyoıderı, ttırizrn pazarlamasına , tıırian ve çeweden fınansal yönetime, tıJfizınde tarutmadan tııriande
istihdam planlamasuıa yaklaşık krk civannda tebliğ düzoıleııen panel ı,e oturumlarda değerli konuşnacılar taratındaıı ele alındı.

'Katılımlara t4ktığımız zaman değişik ilııiversitelerden, değişik turizrn işletneciliği ve otelcilik $ıksekolullanndan, tuıizın meslek
Yuksckokullanndau nuiİm programtaruı«taıı, ızır, meslek liselerindeıı diğer bir bir ifade ile örgtın eğitim veren okullarda görev
YaPan arkadaşlarla bir araya geldik ve bir takrm 1,eni ve ,leğışik konıılan tartrşma fırsatııu bulduk. Tabi bu arada sadeçe
akademiŞ'eııler değil, ulusal, blllgesel yöresel kuruluşlann temsilcileri ve özel sektörtın değerli temsilcileri iie bir ara<ia olıı,ıa
fırsat' buldtık. Bu ttir kongrelerin yaran oldııkça bür.tk. Sebebi de üniversite ile sektör btıluşması bu ttir kongrelerde ortava
Çıkıl'oT, bilimsel gelişmeler tartışılıyor, uygutamalar hakkın<la bilgi alışverişi gerçekleşiriliyor, yılda bir kez de olsa bizlcr bir
aıava geliP birbirimizi görebiliy,oruz, arularımuı. 'dostluklanmzı tazeli1,oçtu. dolausıyla her yönürle çok-ıararlan olan
orpnnizasyonlar ve ba}ıtığmz -.- U, tilı organizasvonlann daha s* vc Ttırkire'nin d"Sşik yörel;de de İrr,lr"^, g*,l,iyor.
Ancak dalıa önce de ifade ettiğim gibi bu t{tr organizas_vonların yapılabilmesi büyük'fidakarl*tan gerektirmektulir ve bu
iidakarlıklann gerÇeklŞürilmesi içinde tabi turizıne vaklaşım açİs1 çok önanli. Bugım bu ttir organizasyonlan
gerÇekle$irebilecek değşik eğitiın{ğretin kı.ınıtuşlarımız var ancak oİılaıın'bu organizdsı,onlan değerleııdirebilmeleri içinbiırtık
ba desteğe ihtiYaÇlan oldğunu görilyoruz bu da onların eğitim verdikleri yörelerh yetkililerinin anlayışı ve onlann özverisi ile
gerÇekleŞbilecek org'aııizasyonlar. Baktığımu zaman değişik taritüerdeki mtınferit organizasvonlar yapıldı. Ancak bunlann ikincisi
üÇünctlsü gelmeyeıı sadece bir kez getçekleŞirilen organizaşvoılar o-larak kaldı ve bu yöndeır ben Kqşadası'nı çok takdir
ali1'orum. Scbebi de İzınir'de batftğımız zaman Ttlrkile'de ilk turizın ğümiığetfunini dört yıllık lisaıısl rllksek lisans ve doktora
seviPsiııde ver€n ve ıfuha sonra Yükseköğetim Kanunu ile tasviye olan turizıı işetrneciliği böliımü ve oıııun devami olan işletıne
fakUltesindeki turizn işletmeciliğ olarak ewelki yrl bir toplantı dtızenlemeye kalkt*, t-ş.r- bültk sorunlar çıktı, beljye ve
özel idarerıin tesislerinde yapmaya kalktıIL iııanın İzmir'e geleıı misaiulerimizi y€tırabilecek herhangi bir konaklama işletmesi
bıılalnad*, tüytİk ricalarla bazılannaa ııç oda iki oda alarak çok dağınık bii utoo"İ6x,ı" ve kongıre 

"rt 
,,o-

doğamaYacağ bir atmosferde kongreınizi geiçekleŞir<lik. Geçcn 1,ıl yapmaya kalktık ol.ua, bu yıl niyetlendik büytü eııgellerle
karŞılaŞtık. Dolalıısı}'la KuŞatİası' nıla gerçekleştirileıı ve art* bir gelenel< haine gelen bu koııge gerçekterı büytlı tıir uaİanau.Bı koııgreye orgnnizasrvonunda büyük özveri ite çatışıı Adnan'Menderes Üniversitesi TıJİizlrı İşıetmecıiıfF vc oteliilik
Ylİksekokulu' nun kathlannın yanında belediyenin ve özellikle ben bu tip kongrelerin ıiüzenlenmesinae xıŞaası otellerinin
büyük katkısı olduğuna inanıyorum vb keırdilerini tekrar kutlamak istivorum.

. Baktığımz zamarı Ttırk gelişmektrıtir. Tabi ıieğişik tartışmalar yapılabilir, yani bu gelişme hızlı bir
gelŞmonidir Y:vaŞ bir geliŞmeınidir voksa diğer ülkelerle karşıla$ırüğmz 

-^.- 
İ*"gind* ıuun bir siır«le mi buraya

gelrniştir. Ancak tıuizn sektörtırıe baktığır,nzda hırizn seldörü bir hizınetler sektörit ve hizınetler sektöriiııiiıı alt sellörli olarak
sınıttandıruıada Yer aiın bir seHör. Kendi (inde değşik faaliyet dalları var ve bu yonleriyle tnktığırıızda ;;" k"d* İh*";
sektOnı5'se <İe diğer sektörlerle }'akın ilişkileri oları, onlardan bir takım girttileri alan, onlara ihtilacuıa göre şkil veren bir
sektorler kesiti özelliğ var ve vaPıst «la oldukça karmaş*. Dolayısıla turizınin bu özelliği bergb€rinde çoİ arrİ, konularda ve
itiğo bilim dallannı ve sektöıleri ilgilendaen tartışınalan ilgileııdiımesi ve bilimsel çulrş*l*o vapılması gereğini orta.va
Ç*anYor. Emek Yoğıın ttretim tazı hakim otduğundan diğer ırrat aretimlerinde oldğu gibi ba tanın ullınseı 1,ont*ro_ıol uırp
doğnıdaıı sektöre ul'gulama iııikanımız yok. Muhakkak seliörel özelliklcri , hizıneİ ür;tinnnin ozelliklerini diü.d "i"r;gerekiyor ve bu yonnvıe de liriz zodanaığmz oluyor. anJ biİ*ı ;;ır;kr ve selıördeki uygulamalar a-İ;;k u,.|1;;
dinamik bir YaPıYa salıip olduğunu ve dlimra tıırizınindeki gelişmelere ayak uydurabilecek şkildİ kerıdisini ı,*ııoıigi"i ," İot
esnek bir YaklaŞııİa bii takım sorunlan aşna},a çalıştığuu bize gösteriyor. Tabi bıırada uygulanacak poliükalardaJa çok doıgeli
olmamız lazım. sebebi de dengeli olmayan sektörel ıtengeieri nlil<tut" İı.u1,- politikalara 1epkisi seüoroen geli_vor ve sektör biı
takım sonınlarla karşı karşlla kalıyor.

Tiirk turizrnini iÇih bir değerloıdirme vapmak gerekirse bir takım önıınli tarihler var; bunlardan bir tanesi 1963 rrlı.
GerÇi Tİtrk furizmi iÇin değil Turk ekonomisi için önemli, plaıılı kalkınma modelinin u*ı111.*aİgı yıl ve ilk defa turizın ,"ıao*
Planlı kalhnma kaPsamırıa al9dı. Bir diğer önemli tnflh-z4 Ocak 1980 kararları. Turk ekonoİi.i ııt"r" «lilmeye çalışlmış,
11iln seltoru teŞvike mazhar bir seklor olarak alınmış ve her yönüyle teşvik edilmesi gerekan bir settor olarak kabuI ;ır*şd.
Sebebi de Tiirk ekonomisinin karşılaŞığı darboğazlann aşılmasm«la <ızellikle hırizın sektörtintkı khtkısuun bryük oh;ğı
düŞünülmüŞ, sıiiektif krediler, teşvik politikalar uygulanmıştu. Ancak baktığımz zaman ilınu görtlyoru, 

,1963 
sonrasını dikkate

alüEımuda 63-83 aıPsı gibi oldııkÇa uun bir dönem hınce bir hazırlık döneıni , tıuizınin oneııİinin aıüaşldığı bt ;;;;ı"rrk
geÇilrni$ir bu virmi Yıl. Belki diğer ülkeler için tıırizmde gelişmenin tamaınlandığ , o ülkenin turian ülkesi olarak dtfuıya
Pazarlannda 1'er almasrnı sağlal'an bir siıre olmakla birlikte bizde oldukça uzıın t*lr .u."oir. 1983 sonraşnda *-rı" ıgrİi
Politikalarda bir takım belirlemeter yapılnuş ve'tıırizmde gelişme hzlandınlınışır.,Ancak o belirlemeler yapılukeıı de tabiiki
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bazı hatalarda olmuştur ama doğu _vönleri de olmuştıır. O hatalar içinde gözdeıı kaçan en önemli husus sektörel deııge tesis edici
bir takım kararlar tam olaralı alınamadrğından olayın bir yönü ortaya çıkanlmış diğer yönleri ihmal edilmiş ve bazı dengesizlikler
Tiiürk turizninde giderck bir takıın sorunlann olu§umuııa zemin hazırlaını$ır ki o }rllan hatırladığımu,da turistik arz kapasitcsinin
yatak sayısırun ye.tersiz olduğu ifade edilcrek yalak §a}rısinın artınlmastna gidilınişlir. Anc.ü hangi tiiır yatak ne miktardıı

artlınlacak karan çok net olarak verilemerniştir. l)eğişik bir },atınıncı prolili oluşmuş , o proiilin bugilnü etkileye,n bir takım

sonmlannı hala yaşıyoruz. Olayın talep .vönü ınaalesef unutulınuş arz ıııutlaka talebi gctirir şklinde bir anlamda klasik
il*1isatçılann Mahreçler karıurıun yaklaşımı gitıi 'her arz keııdi talebini yaratır" ki o kadarkesin tılmasa bile bir dt§iince ile hareket

cdilmiştir. }Ju sonrnlar arz talep deııgesizliğini beraberiı,ıde getirmiş, tuıcalı bir de talebin çok elastili, lrassas olıııası ve
-l'tirkiye'nin kontrol eıJemcdiği bir takım faktörlerin Ttiırkiye'ye vönelik talep iizerindeki olumsuz etkilcr 'I'iirk turizınini olumsuz

yönde etkilcmiştir. Şimıti tabi bu yonleriy,le aldığımrzda büttin bu oltuıısuzluklara rağncn Ttlrk turizmi bültik bir mesalb

ka_vıletmiştir ve bugtirı diiırıya pazanııda belli bir rekabet güciine ulaşmıştır. Turizmdeki gelişme eğilimleri dikkate alındığında bu

gclişuelerin oluııılu ve ihmal edilınemesi gereken bir gelişme olduğunu göni,voruz. Bu gelişııelerde Turiı,rn l}akanlığınııı iyi

niyetli çabalarınrn çok büytiık etkisi olnuştur. Özel sektör huytl* özveri ile turizm ola;-ında yer almıştrr ve zaman zanıan l99l yılı
ve onu takip eden bir iki vıl gibi çok büyük sonmlan göğiislerniştir. Üniversiteler kendine düşen görevi yerine getirmeye çalışmış
:ama buıda ne ölçüde etkili olduğu da alrıca tartışılmalıdıı. Dc,mck ki bıı gelişmı,de ibzla vela az her kesin bir pavı olmuştıır ve

baktığımııda da bu diızenleneıı kongreler çok büvük y,ararlar sağlaııraktaür. Ycdi yıllık tarihi içiııde ulusal turizm kongrelerine

tnktığımızia her yıl o yılın ihtiy,acı olan konular<la bir çot tebliğ verilmiş. dinamik bir ortaında konular tartışılmıŞ r'e ele

alınmıştır. I}ü yöndı-n güncel kornılann değerlendirilmesi turizmin ihtil,acı olan bir takım xınuçlara vanlınasında söz konusu

kongrelerin buytık yararı olmıştur. Tabi .bu kongrelerde genellikle yapıcı eleştirmeler yapılmış ve bu eleŞtiriler doSultusunda

gerck tru;zın politikası ve planlamasını 1önleııdireııler ve gerekse seklör bileşcrıleri bu düzenlemelcre gitmiŞlerdir. Ancak zaınan

zamaır talihsiz eleştirilerle de karşılaştığınıızzamanlar da olmuştur. I]u talihsiz eleştirileri yapaıılara ve yaPaırlann'soruınluğuna

bırakarak bu üpkongrelerin yapıcı eleştirilerle gerçekleŞirildiğini vurgulaınak istiy'orum.

I]en sözlerimi bitirmeden önce bu kongrelerin «liiaenleıımesinde büyiik katkıları olan Adnaır Menderes Üniversitesi

Turizm işlı.tmeı,iliği ve Otelcilik Yiiksekotulu mensuplanıra, Kuşadası l}eledil,esiııe, destek vereır ti,itn kuruluŞlııra ve bu Yıl ki

kongrerıin gcı;ekleştirilmesinde büy{ık katkısı olan Turtcl Grubtuıa ve Sayn Hasan Saraç'a teşeklitir edİvorum.

PRoF.DR. AHMET ULU
Yorucu ve uzuıt siireır bir kongrenin sonuna nihayct gelmiş buluıımaktavız. Muhakkak ki bu <ltiaeycle Olan bir kOngrCde

bizinr de eksiklerimiz, lıatalanmız olacaktır_ Bunu sizleriır takdir ve bağışırn bırakı1'or, kongreyi tıurada kaPatırken Şunu beliıtmek

istivorum. Kongrede biz sadecc bir vasıtayız, bu kongrenin dilaenlenmesinde nrüakkak. ki baŞta KuŞadası ve KuŞdası

turizmcilerinin büyiik payı vartlrr. Sizlerin pal.ı da olmasa idi bu kongrcnin biı anlamı olmazdı. l)olalısıYla bu kongre bizim değil,

Ttırk turizminindir. Takdir edersiniz ki tıu tiiır organizaş,onlann maddi külfetinin yanıııda biı de organizasYon Yönünün ağırlığ söz

konusudur. Ulusal bir bowtun y.mı $ra, uluslararası bir bolut ve bir de turiz.m ekipmanlan fuarırun bu Yıl hePsinin tıirlikte olması,

iş vtıktınu oldukça artrmıştır. Gelecck yıllarıla <la avnı otg,aırizas,vonlaruı siirdürülecği umuduYla huzurlannzda bana destek veren

ve bu organizasyonrın tüın yüktiırıü çcken sekiz araştırma 'görevlime teşkktlr edi1'or, OYnı zaınanda bizlere vetdiği büYilk

katkılard.İı dolavı Turtcl otcııer Crrubu Koordinatörü *urİ lfu*n Saraç'a vc 'l'urtel ,{«takule Oteli Müdtı'rü saYın Zeı'nel

Karaova'ya bir kez daha teşkkil,r ediyor ve hepinize saygılar §unuyorum.
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MOTİVASY()N VE M(ımro EDİLMİŞ İşGÖRENLERIN nırİzıa
SEKTORrnııırrİ ÖNEMI

Yrd.Doç.rh. fsmail I«ZII IRİüAK
- okt. Metahat Öı+gnEN

Ekonominin hiç bir seiıoru, turizın sekkiritnde olduğu gibi insanlarla "vada 
bireylerle doğrudan ilgili değildir. Bir taraflan

turizrn taletıini oluşturan en önçrnli unsur olan, bireysel faalivetler erı bire,vlerin doğudan hareketleri, diğer taraftan da tıırizrn
arzına qnlam kazanduan ve talebe yanıt.verebilecek dıınıma getiren r"ine birevlerclir.

Bu nedeııle, bir ükede nırizrrı sektörtıntln gelişbilmesi açısından, özellikle arz taraflndaki insan unsuru b§ilk önem

taşımaktadır. Eğer turizm s€ktöriırıdeki en tist dtizeydeki 1öneticilerderı, en alt kademeıleki işgöraılere kadar gerekli niteliklere
sahip olmayaıı bireylerin çalıştırılması sözkonusu ise, turizm arzını oluştrrran altvapı ve üstyapı tesisleri isterıildiğ! kadar çağdaş ve

kaliteli olsun, turizm sektörirıfu gelişmesi ve verimli çah§ması mtıınktırı değildif. [Ju drıruıu turizm sektörü içerisinde doğnıdan
yada dola1,lı olaıak _veralan bütilıı işletneler ve birimler içinde geçerlidir (İçöz . l 99l, s. l5).

Turizm seLlöriinde insan rmsurunıur bu kadar önemli olmasınrn ternelinde, tıırizmin bir hizınet sektörü olması

1atınaktadır. Hizmet se}ioru de bilindiği gibi emek-yÇun bir sek-tördtrr. Tıırizrnin rllkernizde hulı bir gelişme göstermesi, bir
taraftan tesis sarrsında olumlu artışlar sağlamış ıliğer taraitan cla sektörĞ çahşacak eleman ihtİyacını gtlndeme getirmişlir (Bovacı
l990. s.l09)

Gtlntlmiiızde ve gelecekie var olan ve olacak kalilıye eleman ihtiyacı da turizm sektöriintin en önernli sorunlarıı<ian

I]u nedenle, gilnilınüde turizın işlbtmeleri artan eleman ütiyaçlarını karşılavabilmek içiıı belirli bir becgrisi olan veya
olmavan çok sarıda kişire iş imkanı sağlamalıadır. Bu olumsuz durum, turizrn işletmelerinin erı bürtlk sonuılaruıdan olan,
§ektörün temel fakttlrU olan işgilctlnil,ıı verimliliğinin düştlk ve peı,sonel devir huuıın bu kadar ü,iiksek,olmasına yol açmaktarlır
(Taııer l994, s.4l ).

Sellönteki personel devir hızırun bu kadar rtlksck olmasının nedenlerini belirlemek amacıyla yapılaıı bir araŞırmaya
göre, işgörerılİr aşağıttaki nqlenlerden ılolaır iş değiştİrmekteıiirler.

- tiaş]g iş bulma,
- Askerlik hizmeti,
- Ilizmet akdinin sona ermesi,
- Yetersiz ücret,

- Bilinmeyen nedenler,

- iş tatminsizligi,

:İlJ",t ffeııi 
ile §ten aynlma,

Başka tıölgelere gitme isteğidir raktaş - Bovzcı l995, s.59)
Yine turizm sekttlrthde, diğer sektörlerle karşılaştırmalı olarak yapılan birçok araştırma sonucu bu seklörde çahşaıdann

iŞlerinderı duduklan tatminin düşilk dilzelde olduğurıu. bu tatminsiz]iğin göstergesi olan işterı aynlma oraırlannın ı,ani personel
devir hızının ise daha öıce değinildiği gibi büırlk bor.utlara ulaştığını göstermeklerlir. Bu konu hizıııet yereııin müşteriyle voğun
etkileşimi ve boylelikle hizmetin kalitesİ iizerinde rolü neıieıi1,Ie, insan laktoriııııe bu denli bağunlı bir sektör için ol<tukça
düşu«ltırücüdtıır

Turizın setiörtlnde personel devir huının bu bolutlara valması, tıırizm işletrıelerince iiıretilen turistik uunlerin kalitesini
stiphesiz olumstz bir şekil«le etkileveceklir. f)eramlı olarak değişen işgörenlere, bu kadar kısa stlre.|§ işletme amaçlannın nasıl
beniinsetileceği, hizmetlerin ne dtizevde kaliteli olarak sunulacağı ve bunurı karşılığınıta işletme,Jeıı .arnlan misatirlerin ne
dtlzeyde meııurrın arnld*lan da tartışılması gereken önemli konulardır.

Çtinktl işgtlctlrıiln bütiln sektörlerde önemli bir 1,eri vardır ancak turizrn sektöri,in«le bu önem daha bihtık tıorutlara
ulaşmaktadır. Zia bı sektördeki işletnıelerin baynsı b§iık ölçü<le çalıştırdıklan lşgrıctıne bağlıdır. Sektörde bir değişiklik
rapılabilmesi ı,e kaliteıin ivileştirilrnesi, sonuçta işgüciiniin motivasvonurıa bağlıdır (Taner l 994, s_4l ).

Motivasl'on insan dawanışlarının arkasındaki başanvı etkileved itici güçlerden bir tanesidir. Motivasyoı birevi harekete
geÇirici, hareketi devaın ettirici ıa da stiırdtiırücü ve olumlu r,öne vöneltici üç temel özelliğe sahip bir giiçttir.

Motivasyon, bir veya biıden çok insaııı, belirli bir 1öne (gave ve}a aınaca) doğü rr devaınlı şkil<te harekete gelirmek
için _rapılan çabalann toplamıdır. Yani motivasyoh kişisıl ba olaldıı. Motive erJilen birer,, işleriııi etkin ve verimli bir biçinde
baYrmak iÇin çaba harcavacaklır. Motivasvon sonucruıda aluıan sonuç, harcanan çabava göre daha ço}tur.

Gitııti'm[izde turizm işletnieleri 1,tineticilerinin en önemli görevi. etkin bir örgüt ı,aratmalı.tır. Astlann etkin bir biçimde
ÇahŞbilmesi iÇin onlan motive etmelidirler. Çtlnktl 1öneticilerin tcmeİ sorumluluklanndan biri, kişileri harekete vönlendirecek
etltili bir Çalışma ortaml,yaratrnaktır. BOylece .vönetici işgörerıleri motive ederken, onlann verimli ve işletme amaçlaruıa katkısı
blan bireyler olabilecekleri iş ortaıniru yaratmlş olacaktıt. (Çan l992, s. 165)

Bu rttzden turiznı işletmeleri röneticilerinin tnşansı, işletme içindeki birederin işletme amaçlanru gerçekleştirecek
şkilde darranmala sevk eülmesine bağlıdır.
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Genel anlamıvla molivas_von, örgilttlrı ve bireylerin ihti_ıaçlannı tatninle sonuçlanacak bir iş ortamı yaratarak, bireyin
harekete geçmesi için etkilerımesi ve isteklendirilmesi stirecidir. Bu nedenle işletmede çalışn işgöıenler, işlerini etkili ve verimli
bir biçimde başarmak için motive edilmelidirler (Can l992, s.165).

İşgörenler de, yaptıklan iŞen ve fa_vdah olabilecekleri iş ortamında menınun oldı.ıklan stirece daha veriinli çalrşırlar.
Bövlece hem kendi kişisel ihtiyaçlaruıı karşıladılılan ve hemde işletmenin amaçlarına ulaşmak tizere çalıştıkları bir ortam

,r,araülacaktu (Ereır 1 993, s.3 16).

Ancak bö_vle bir ortamın yaratılabilmesi için, işletne yöneticilerinin işgöranlerin gereksinimlerini bilmeli, dawanışlannı
analiz edebilmeli ve buttın insanlann beıızer olmadıklan biliııcinde olmalan gerekmektedir. Çünkü yöneltme işleüıde, yöneticinin

unutınarnasr gereken temel etkeır, her davraruşın bir nedeninin olduğudur tBarutçugil l 989, s. l27)
Turizın işleffielerinde işgörenlerin motive edilmesi amacıyla ytlrütülecek çalışmalan ele aldığımızda, işgörerüeri

özendirmenin çeşiüi yolları varür. Biıçok insan parayı tek özendirme ıııısuru olarak görmektediı. Bu görüş göre insanlar fazla
para kazandıklan silrece daha iyi, daha uzun stlre ve daha çok çalışacaklardır. Ancak daha önceki bölilmde verileıı işgöranlerin iş
değiştirmesiyle ilgili araştırma sonuc]rna göre parasal etkerıler 1ani ücret yetersizliği nedeııiyle sektörde iş değiŞireıılerin oranı

dördüncü suada yer alma}iadu.
Bu nedeııle para yeterli motivasyonu sağlaınada ilk araç «teğilıiir. İşgOrenler çalıştıklan işyerlerinde maddi ve ma«l«li

olmayan unsurlarla özendirilirse, onların çalışmalanndan başan elde edilebilir. Bu nedenle yöneticilerin dikkat etnresi gerekaı

konulardan birisi de, motivasyon araçlannr belirlerken, bu araçlar arasında belirli bir derıgerıin olmasına önem verilmelidir.
lvtaddi ve maddi olmayan motivasyon araçlannr ele aldığımızda, bunlar,

Para (Yeterli ve iyi bir furet),
- Ücret politikası ve yönetimi,' 
- Yemek tedariki,
- Atama sistemi,
- Yiikselme sistemi,
- Takdir edilıne,
- Kararlara katılma'dır. (Oral - Koçak 1992, ş l29 - l 30).

Yöneticilerin işgörerüerin ınotivasyonuna gerekerı önemi vefmesi gerekınektedir. Çünkü işletrnelerin başansı, astlann
örgütsel amaçlar doğrultusuıda çalışmalanna, bilgi, yetenek ve güçlerini tam olarak bu doğultuda harcamalanna bağlıdır. Diğer

bir deyişle personel motivasyonu ile performans çok yakuıdan ilgilidir.
Yeterince moüve edilmey,en personelden işletme amaçları doğrultusunda çalışması, kaliteli mal ve hizınet tiretınesi ve İyi

bir pertarmans göstermesi beklenmemelidir.

Sonuç olarak, turizrn işletnelerinde çalışaıı işgörerder, yapt*lan işterı ve iş çeıresindoı memnun olduklan stlre<e daha

verimli çalışırtar. Bu nedenle turim işletmelerinin yöneticileri, dawanış doğuran cüçlefi, bazı motivasyon araçlanndan

yararlanarak .yönetıneye çalışmalıdırlar. Böliece, hern kerıdi kişisel ihtiyaçlanrun karşıladıklan ve hem de motive olmuş

performansı iyi olan işgöraıler, işletmenin amaçlanna ulaşmak iizere çalıştıklan bir ortam yaratabilecekta. Bu ortamrn

oluşturıılması da beraberinıte , yaşanmakta olan rekabet ortamın<ian etkilerımeyeıı, kalileli mal ve hizrnet tireten, doluluk ve

kaılılık oranı ytıksek bir işletme ve herşydeı önemlisi nıeınilın edilmiş turİst ve 1ıırİst gruplannın oluşmasına katkıda

bulunacallu.
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TuRizüü,ıDE ins.ıı ir,işxiı,nni yp siyısır, ırxiı,ışiıvı
Yrd.Doç.Dr. Kemıl YILMAZ*

ı. ctniş
Turizm gtiıııilmilade artık sadece bir dolar sendromu olarak değerlendirilmeınektedir. Gelişim ve değişim siireci

iımesinin giderek hu kazandığı konjonktiiır içinde turizın , içinde , çok 1önlü ve çok sesli insan ilişkileri ağını, çok yönlü insan
ilişkilerininin tlrettiği armonili etkileşimleri brınduan; zaıııım ve mekan çerçevesinde çok sesli mesajlann transfer edildiği
zengin ve kerıdi içinde tutarlı bir reperttıarlar mozaiğdir.

Bu özelliği ile tıırizm, ana kayrıağı insan ilişkilerine dayanaıL çok yonlü ve çok sesliliği nedaıiyle doruk ııoktada
akışkan bir seııfoni orkestrasına berzetilebilir: E|u orkestranın sujesi doğal olaralı, farklı bir ulusun breyı ve farklı bir kütilrün
ti,retiıni olan, tarklı bekleırtilerle o ülkeyi zi,varet ederı turisttir. orkestrayı tamamla_van öteki elemanlar ise; ziyaret e<lilen yerdeki
turistik insan kalnaklan, verel halk ve esnai, 1,erel 1önetimler ve diğer hizmet grupları (Sevahat acentalan, hastaneler, güvenlik
kuruluşlan vb.), kısaca biz buıa yerli halk diyoruz.

Turisün çıkış noktasında başlavan ve ayru noktada sona eren, turist ile diğer elernaıılar arasında gelişıı ve genellikle
akort halindeki bu iletişim, darranışların ve fıkirlerin iletişimidir: sessel ve görsel mesajlan aktanr. Aııa maddesi başta L1lltilrtlm
taşılıcı olan dil olmak iizere, küttır ve si_vasal kiılttır biçiminde genellenebilecek bu mesajlar tratiğinin kanalı ise turizrn
olmaktadır.

Başkaca işlevlerinin yanısıııı killtilrel ve siyasal-kültii,rel sernbolleşmede kanallık edırı tıırizınin bu özelliği turizıni daha
da işlevsel kılan ve önemi altı çizilerek ııırgulanan veııi bir eweve sokmaktadu. Bu yeııi elTe tlırizmin kulttıırleşme ve si,vasal
kiilttiırleşme konusurıdaki rolü ve bu.vönde çok önemli katkılarınr ifade eder.

İŞa bu kısa çalışmada, ülkemizi zilaret etınekle olan turistin profili ile ülke turizırıinde insan ilişkileri ele alınarak bu

çerçevede toplumsal-Hiitiirel ve si_vasal-ktlltiiırel etkileşim konusu irdelenerek, tı.ırizınin kanal olarak kullanıldığı ve uzun
vadedeki etkileşimlerle gelişrek ortaya çıkarı veni bir sivasallaşma biçimi tizerinde dıırulacaiıtır: Turistik §iyısallaşmı

[TtrRriyryi ziyARET EDEN Tt RisTiN GENEL pRoFiLi
Özellikle II. <ltinva savaşından sonra dtlnya turianine duyulaıı ilginin arttıgı ve turizındeki gelişmenin giderek ivme

kazandığı bu gelişmeye koşut ve doğal olarak, iilkelerin iç ve dış ttırizm harcamalanda artış göstermiştir. Bu rakam, 1990 yılı
için2.75 trilyon dolardır ve 2000 yılı için iç ve dış turizrrı harcamalarının %5 artışla 3.7 trilyon dolarlık bir iş hacmine ulaşacağı
tahmin edilmektedir. ( 1 )

Dtlnya turizınindeki bu göreceli artış, doğal olarak, yalnuca döviz bazındaki bir artış olmayıp nicelikseldir ve Tiırkiye
de bu büylimeden kerıdi paıına düşrıi almaktadır. Turizrrı Bakanlığırun 1983-1996 vıllanna kapsa.r,an istatistiklerine göre,
turizm atağııu başlattığı l980'li yılların başlanndan bu yana Ttirkiye'nin turizrn gelirleri son 14 yılda o/o l5O0 artrş göstermiştiı.
l983'te 4ll milyon dolar olan turizm gelirleri 1996 1ılında 6 milyon dolara ulaşmıştır. Alnı istatistiklere göre, 1983'te
ükemizi zi_varet edan yabaırcı turist saylsl lmilvon ikiltDbin ikeır, 1994 sonu itibariyle 6.670.618; 1996 sonu itibariyle ise 8
milyon 614 bin'dir. (2) Bu salr, Tiirkiye nüfusunwı "vaklaşık 7ol3'tlııden fazladır.

Alıderıiz Üniversitesine bağh bir grup ara$ırnacının Antalya ü,öresinde yaptıklan turistterin profılini belirlelci alan
tanına§ı, bu y«ireye gelen tııristlırin orijin olarak Avnıpa ülkeleri ağul*lı olduğunu göstermektedir. Söz konusu tablo.va göre
(3):

Geliş Ulkesi Saıı o/o

Almanya 487 50.4l
Rusya 6l 6.3l
israil l50 l5.53
Fransa 75 7.76

İngiltere 90 9.96

Avustıırya 2 0.2l
Slovenya 27 2.80
italya 9 0.93

Norveç l 0. l0
Finlaııdiya 1 0.10

Amerika 2 o.2l
Japonya l 0.10
yerıi Zrlanda 2 a.2l
Hollanda 42 4.35

Belçika l_] 1.35

Tilrkmenistaıı 1 0. l0
Ispanya 1 0. 10

iilanda l 0. l0
Toplam 966 l00.ff)
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1995 sonu itibariyle resmi ka.rıaklara göre, ülkernizi ziy,aret eden ıabancı turistlerin millivetleri dil*ate alınarak
yapılan sıralama; Almanla, İsrail, Rusrva, Arusturya, İsveç, hgiltere, ttollan<la, Finlandiya, Danimarka, Fransa, lsviçre, Belçika,
İtalla ve diğerleri şeklinde gerçekleşirken, 1995 ıılı Ağustos sonu ititıariyle Almanya, Rusla, İngiltere, İsveç, Hollan<ta,
Fiıılandi"ra, Danimarka, Fraıısa, İsviçre, Belçika, İtalva ve diğerleri şklinde gelişmiştir. (4)

Tilrkiye'vi zil,aret eden yabancılanıı millil,etlerine göre dağılım srrası ve oranı her ııe kadar yörederı _vöreye tbrklılaşma
gösterse de, gorel olarak bilineıı ve kabul edilen gerçek şu ki ülkaıin turizme açılmaya başladığı l970'li yıllardan bugtlne,
yabancı turist orjinindeki Avnıpa ağırlılılık görüntinü fazlaca bir değişikliğe uğamamrştrr. Başka bir il'adevle. ülkenin turizimle
tanıştığı yllardan bu yana Ttiırkıye'ye gelen turistler genellikle Aııupa oıjinli Batı kiıttiınr ağırlıklı tııristlerdir. Bu durum,
turizmdeki uzuıı vadeli insarı ilişkileri dikkate alındığında kuşkusuz, toplumsal-külttiı"el ve si_ıasal etkileşimler ve bu
etkileşimlerin yöııü bakınrından önem taşımaktadır.

III.TURİZMDE İxsAı İllşrİıınj
Turist, s{lrekli ıaşamakta olduğu ortam ve koşrıllardan <taha tark]ı ve genellikle ıabancısr olduğu ortam ve koşı"tllara

gideıı kişidir. Bu ortamlar, turist için - turistin gideceği vere göre bu drırum değişbilir eııazından tllkemize gelerı tııristin
Avnıpa orijinli olduğu dikkate ahndığında bu boyledir- dil, kültür, coğa§a ve tarih gibi larklılıklanru da içinde barırıdırarı yerıi
ve ilgi çekici bir o(am olabilir. Turist, bu yeni ve,rabaırcrsı olduğu turistik ortaında ister istemez çeşitli ııresleklerdeı verel
insanlarla ilişkiler içine girecektir. İşte, turizme biıde bu açıdan bakıldığında, turizm olgusuıııuı esasını, insan ırnsuru ve insan
ilişkilerinin olu$ıırduğu görtlttlr. Turizm kanaluıda tilrlü tilrlü şekillerde gelişn bu ilişkiler, turizmin ve ilişkilerine koşut olaralı
karşılıklı etkileşimlere dğnüşmekte ve silre gitınekıedir.

Turistik dawanış konusunda çalışnıalar yapan Rızaoğlu, turist-yerli ilişkilerindeki voğunluğun ve biçimin ,verden yere,

kişiden kişiye değişbileceğini ve bu durumda ilişkinin yapısııu biçimlenürı,n bir ilişki ortamındaıı s<lzedilebileçeği sapıamasıru
yapmakta Hoivik ve lleiberg'e dayanarak, turistik ortamı belirle_veır temel özelliklerdeıı birini& yerli - turist ilişkisinin §tandart

hıristler arasında düzerıli birdağılım gosterdiğini ı,ıırgulamakta turist - l,erli ilişkileriniı 1,oğtuıluğıın artınasıı,l4 .vakın ilişkilerde
, sltrekli ve y,akın ilişkilerde de bir _voğıılğuıı gözlemlenebildiğini ileri stirmektedir. (5)

Turizmde turist ve ı,erli arasındaki insan ilişkileri " dıırumsal anlarnlar ve beklenüler benzeştiği ve biri diğerini
tamamla&ğı ölçüde ulrırnlu bir şkilde stirer, kmşılıklı bir etkileşim de kaçınılmazdu. Tıırist tiplerini ister Coheıı'in
tiplernesindeki gibi, "Chgütterımiş kitle tııristi", "Bireysel kitle tıırisü", "Başıboş turist"; isterse Böttjer'nin tiplemesinde

oldugu gibi , 
*Dnleırme amaçlı turistler", "Dnlenıne amaçlı etkin turistler", 'Hobi amaçh turistler" şklinde tiplendirelim(6) ,

tiim tııristlerin buluştuğu ortak nolta, belkli bir siiıre için başka bir ülke1,,e, topluma ve ktiıltiire gitneleri ve o ülkede o toplum ve

killtilrle tanışmalan, ilişki içine girmeleridir. Belirli bir ekonomik ve kültürel dtDele ulaşmış olan gtintirniiz insaru için vılda en
azbk kez. turizm amaçlı sey,ahate çıkması doğal olduğu kadar, o tııristin gittiği ülke insarılanyla ekonomik, ktiltilrel, toplumsal
ve siyasal ilişkilere girmesi, etkilemesi ve etkilenmesi de doğal ve kaçınılmazrlu. Bu koııumuvla tıırizın, insan yaşmınur
önemli bir kesitini oluşturan ekonomik. kültürel, siyasal ve toplumsal bir olaydır.

Iv. TURİZMDE KÜLTÜREL ETKİLEŞiM
İnsaıı ilişkilerinin dinamik bir t{rii olan turimı, toplumsal bir olal,dır; kayıağı turizmsel etkinlikler olan çeşilti toplum

olaylan, o ortaın içinde 1,er alan insanların bireysel ve grupsal davranrşlarını, bunların yapısal bağıntılannı, gelişme ve değişme

eğilım ve stlıreçlerini kapsamı içinde taşıç biıey açısındarı önemli olduğu kadar,insan ilişkileriniıı toplumsal yögü açısından da __

önem taşır .

Barutçugil bu konumuyla turizmi, "Bir topluınurı dtlrıya görtlşüng anlayışıru ve başka tilke iısanlan hak*andaki
dtişti,rıcelerini etkilel,en sosyal bir olav" olarak taıumlar ve turistin ; l,er{i halkı, onların kült[lr, düştiıııüş ve dawanışlannı-
giyimleri, yaşam tarzları ve kişisel ilişkileri ile önemli ölçtlde etkilaiikleri ; bu olgunun , özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte

olan , alt killttlr gruburıa girerı ülkelerde dalıa açık-seçik gözlendiğini, bwıa karşılık .vabancı turistlerin de .verli sosyo-kiiltiirel

1,apılardan etkilenebileceklerinin altııu çner. (7 }

Tıırizın, sadece ekonomik ve teknolojik bir ola_,- değil, avnı zarrıarıda toplumsal, kültüırel ve si.vasal ibktörlere bağlı bir
ola_vdır. Büttln bu faLlörlerin turizmi etkilediği bir gerçektir. Üe yan«ian, turizırıle söz konusu tak:törler arasındaki bu ilişki tek

1,anlı bir etkiderı «te itıaret değil<tir. karşılıklıdır. Başka biı ifade ile, tıırizminĞ bu faltOrler tizerinde etkileri vardu ve dolalısıyla
etkileşim karşıhklıdır: Turizmin },eni mekansal, tiziksel ve başkaca gereksinimleri teknolojiyi etkiler ve geliştirir ; turimı başh
başuıa bir endü§ııidiı, turizın pazarlannın ekonomik getirileri tiılkelerin gerıel ekonomilerini etkiler; tıst külttirtt oluşturan Batı
orijinli furistik akış, alt kllttire mensup az gelişmış ve gelişmekte olan ülkelerin toplumsal, kültilrel ve siyasal yapılanıu ctkiler.

Bover turizıni, "ekonomik değerlerle (para, maddi mallar) kiıltiirel değerler (estetik, sprittlel, doğal, tarihsel) arasında
bir mübadele olarak kabul eder. (8) Biz buna "siyasetin mübadelesi"ni de ekleyebiliriz. Bu aıılayış turizıni aynı zamanda,
ekonomik, kültiiırel, silasal değerlerin değişiminin .vapıldığı bir kaııal, ortam !a da kısacası, ister istemez, bir aracı haline
getirmektedir. Karşı karşıla gelerek ve ilişki haline girerek, bu etkileşimi kendiliğinden gerçekleştaeıı iki temel ögeden biri
gelişmiş, üst kiiltiiıe ulaşmış, kaıdi 1,aşm ortarruıun dışında kalaıı ktllttir, tarih, coğrafua ve tçlumsal, siyasal yapılan öğreııme
merakı içinıleki eııdustrileşmiş toplumun üyeleri ; diğeri ise, az gelişmiş 1a da gelişmel,e sonradan açılmış alt hllttlrel özellikleri
siirdilırınekte olan, tanmsal ekonomik yapıdan heniia ve çoğunlukla ç*amamrş toplunıların üyeleridir. Pa.vlaşılan ortak görilşe göre

de bu iki öğedeıı birincisi etkin, ikincisi «lilgindir. Etkin roldeki Batı orijinli turist, farklı tilke ve ortamlara gitlerek, bu illke ve
ortamlardaki ıerli halkla ekonomik, ktiltiiırel, siyasal ilişkiler içine girerek etkileşim<le başat rol owamaktadrr- Ancak turist, ziyaret
etmeiie olduğu ülkede teınas halinde olduğu,verli halkı toplumsal, külttlrel ve siyasal anlamlarda etkilerken, kendisi de o halkın
özgiirı toplumsal yaşamından, küttüriınden ve benimsediği siyasal anlayıştaı az ya da çok etkilenmekt«lir. " Değişik kitlttlr, din ve
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diınya göriişüne sahip, zerıgin gelenekleri ve folklor ka,rıaklan bulıınan (üçilrıcü dtlıya) tllkeleri, (özellikle Batı ktllttlrijırıiiıı

insanlan olan) yabancılan etkilernekle, hayanlık ve beğeııi uyandırmaktadırlar(9Ftkileşim çift .vönlü bir niteliğe donuşmektediı.

Bu çift yönlü toptuınlararast etkileşim , karşılıklı olarak taıaflara farklı _vaşm ve dUşülııce biçimlerinin. "dawaıuŞlar, iııanıŞlar ve

anlayşların bulundğunu" öğetınekle, taraflarda "hoşgörü" duygusunu geliŞtirmelıtedir.(l0)

olalı, tıırizınin toplumsal bir olgu olduğunun altını çizer ve turianin bu toplumsal özelliğini üÇ arılamda aÇıklar:

a. Turizın, önce Durkheim,cilerin kabul ettikleri anlamda sos,val bir olaydır ; toplum içınde me.vdana gelir, objektiftir, zoılaYıcı

özelliği vard[, ölçiiülebiten kantitatif bir ozellik taşır.

b. Turiarı, toplumun b[ınyesin<te kişi ve grupların yayılmasına katkıda bulunduğu cihetle sosyal amacı olan bir olavdır.

c. Tıırizm, nihayet teknik arılamtta ttim insanlann mutluluğunu sağlama yol ve araÇlannr ortaYa ko-van, diğer bir deYiŞle,

geliılerin 1,eniderı dağılımı ve sosyal bir aksi,von sorunu olarak sosyal bir gütinüŞe sahiPtir. (l l)

Toplumsal-siyasal etkileşiınde, etkileşim her ne ka<lar turist ve yerli arasında gerçekleşiyor gibi görtlnse de, baŞka

Hiltiırlerin insanlan olduklan ve o kültiirlerle kendilerini özdeşleştirdikleri için, gerçelie onlann duygu, tutum. dawanıŞ ve

kişilikleri,
ait olduklan toplumlanun kerıdilerine yansıttığı kütürleridir. Başka bir anlatımla bu bir ttır küttürleŞmedir ve bu anlamda turist

ve yerli, kültiirleşmenin araçlan dıırunıundadırlar.

Turist ile yerel halk arasınrlaki ilişkiler, genel olarak herhangı bir baskıvla karşı karşya kalmaksuul, kaıdİ özgtir

iradeleri.ıte ve kentlileri gibi olan ve ılavranan bu insanlann dawaıuşlanıu biçimsellikterı Çok, karŞıl*lı doğal iliŞkiler konumuıra

taşır. çağdaş toplurrılarda çeşitli kural ve ilişkilerin baey davraıuşlan tızerindeki sınıılama ve denetimlerin zamanla Psikolojik
baskıla dönüşttığü bilinen bir gerçellir. işte tıırizm olalr, özellikle bu konumdaki insanlann bir boŞalma alanı olarak önenı

kazanmrştu. Çünkü, 
*Turizm olayına katılan insan, toplum içindeki gtlnliik yaşaınında alıştığı rolleri ve kurallan aŞmakta,

buüardan doğan 1-tıktimlüliiklerindeıı kurtulrrıakta ve satıip olduğu soryal statiırıiın gereği olan dawaruŞ tarzlanru bir kenara

bırakarak kendini özgür hissedebilmektedir."(l2) Başran'a göre, 'tsu ttir ilişkiler, biçiınsel yapılan aŞarak kiŞiler, kiıineler,

ktırne içi üycler arasında oluşur." (13) l}urada ilişkiyi engelle_vebilecek bir faktör olarak *dil- sorunu görtiJse de, ewensel bir

iletişim yöntemi olarak, simgesel ilişkileşme ve etkileşim .vöntemi devreye girebilir. Sıireç içinde verli toplumun daha Çok

salrdaki üyesi tı:rizme katılarak görevler üstlerıdikçe, yabancı dil bilgisi ve turistlerle iliŞki becerisi arttıkÇa, iliŞkilerde

gelişmeler kendini gösterebilir. Sonuç olarak bu tiır ilişkiler önlenemez, durdurulamaz, doğal bir akışla stlrer gİder ; 9rta 
ve uzun

vadede önce külttirleşmeyi, daha sonra da silasal klılturleşmeli sağlar.

Yukarıdaki açıklamalann da ortaya ko1,<tuğu gibi, turizrn, toplumsal yapı ve toplumsal çewe koşullan ile sıkı iliŞkiler

içinde olan bir endüstridiı ve turizmdeki ekonomik, toplumsal, kiiltiirel ve siyasal etkİleşİmİ yalnızca "..serma.r'e, ulaştırma

araçlan, konaklama tesislerinden oluşan izikscl imkanlar değil, yonek 1,eme alışkanlığından, 1aşm göıt§tinderı, hoŞgörii ve

temizlikteıı , aşırı müafazakar yapı.ya, ekonomik zihniyete, demograti ve btl,rokasiye kadar birçok faktörtin oluŞhınluğu sosyal

vapı belirleveceliir." (l4 )
Ttırizınin kiılttır tizerindeki etkileri konusunda çalışmalar yapan sos_val bilimciler, kültilrtl genellikle edilgin ba olgu

olarak ele almakıadırlar. Örneğin, Woo<t'un "bilarclo topu modeli" olarak adlandır<lığı modelde, turimı etkin bir gliÇ olarak ele

aluımakta; edilgin kültiırü etkilediği varsalrlmaktaıiır.(l5) Bu anlalrş bütilnüyle doğru kabul edilebilir mi? Tıırizmin etkin bir güÇ

oktuğuııa kuşku yoktur ; ama" bizzat turizrrıin kendisi edilgin ktllttlrleri etkileyen etkin ve altematiibir kiiltir olarak kiilturlerarası

etkileşime konu olabilir mi? Olsa olsa turizın, söz konusu etkileşimin bir alaru ıa da aracı durumuııdadır. Bu anlamda turİzrn İle

kültiır arasında bir bağıntı olmakla birlikte, turizm herhangi bir külttlre alternatif daha etkin ve ti§tün bir kültür olarak ele

alınmamalırlır. Yukanda da kısaca değindiğimiz gibi, turizmin karıal olarak kullanıldığı ortamlarda etkileşime konu olan iki tiir
kiılturdeıı biri end{ıstrileşmiş tılke toplumlaruıın geliştadiği ve iist kiılttt olarak adlandınlan Batı ktilttlrü diğeri ise heniız tanm

ekonomisinden kurtularak bilimsel düşüce _ıapısuıa ulaşamamış, gelerıeksel değerlerin ağır etkisinde bulunan alt ktlltllr olarak

nitelenen üçti1ıcü diiııya ülkeleri kiılttirtıdtir. Buıılardan birincisi etkiru ikincisi edilgin rol o1naınaktadu ; ama, sosl,al bilimcilerin
paflaştıklan ortak göruş göre de etkileşim -eşit oranda olmasa bile_ karşılıklıdır. Bu nedenle, ktikürlerin e,lilcin olmadığı

kabul edilmelidir.
Söz konusu kiiltürel etkileşime ilişkin olarak ortaya sitriileıı varsaırmlardan biri de; tsatı ktiltttriiııden üçtlrıcü dilnla

tılkĞleri ktılttırüne doğu ağırlıklı olarak gelişn etkinin turizrn ortamlan kullanılarak gerçekleştirildiğictir. Turizmin, yerel-

geleneksel değerlerin zalıtlamasına nederı olduğu, turizrni karıal olarak kulanarak yeııiden deweye girerı Batı kiilttirtirıtiıı 1'erel

külttiürtin özgtinliiğünü ve kişiliğini yokettiği görtışü ileri sii,rülmektedir.özellikle sömiirgecilil:tçıı yerıi kurtulmuş iilkelerde,

sömtiırgecilerle 1,erliler arasındaki üstünlük ve aşğılama içererı eski daıranışlan anımsanarak sömti,rgecilikle özdeşleşmiş Batı

toplumlanrun üleleri olan turistlere karşı yerlilerce duyulan kin, öike gibi dul,guların ön plaııa çıkması ve bwıa da turİzıııİn araçlık

etınesinden kaynaklanan bir sorun yaşanmaktadlr. Turizmin y,eni bir sömtiırgecilik-anlayışının oluşmasına 1,olaçhğ, zengin

yabancılara yoksul .verlilerin hizırıet ettiği ve kendilerinin bu hizınetten yararlanamadıklan, eski siimillrgeciye uyklığın yerini

turiste uşaklığın aldığı , .verli ktıltitrlerin _voksullaştığı gibi düşilnceler dilııra tıırizrnini etkilemeltedir
tsu kaygılara losmerı de olsa katılmamak miLnklın değildir. Turizırı , yemede, içmede, eğlerıınede, ulaştırmada çeşitli

başkaca etkinliklerde kerıdini ortaya koyaıı, üstilıı bir külttlrü datıa alt bir kiiltttre taşıyaır tçIumsal,kiiltiirel ve siyasal bir olaydıç
bir simgescl ilişkilenme v9 etkileşmedir. Turist kabul eden tilkeler toplumlanıun, Ozellikle de gelişmekte olan ve gelaıeksel-

muhafazakar topluın yapısrru koru,vaıı toplunların kültürai" değişmeci<lirıamik toplumlann killttirlerinden silreç içinde

etkilerunektedir
Sorunu aları taramasıyla araştıran Batı orijinli kimi sosyal bilimcilere dal,anarak Doğan (16), kütttlrel sömtirgeıilik

olarak değerleıı<lirdikleri turizm olgusuna karşı yerli halklann bazı tepkiler geliştirdikleri saptama$nı yapmaktadu. Bu
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tePkilerden ilki "direrıme"dir. Buna göre, turizmi kiiltiirel stimürgeciliğin yeni bir tttrü gibi değcrlendirerı yerli halk, turistlerle
iliŞkilerinde orta,va çıkan yaşm biçimi ve },aşam dtizeyi farklanna tepki gösteriyorlar ve 1,erlilerde kıskançlık, 1{ıkstınme,
düŞmaıılık duygulan orta_va çıkıyor. Bu dulgular verlilerin ximilırgeciliğin bir aracı olarak algılattıklan turizıne ve «imiiırgecilikle
özdeŞ olarak değerlerıdirdikleri turistlere karşı çeşitli şkilleıde direnmeleri1,Ie sonuçlanıvor. Turistlerle verliler aıasındaki
uwmsuzluk soruıılarını ortadan kaldırmak için, çeşitli Batı ülkelerinde medyada bilgilendirme kamparıyalan dtiaenlenerek,
gidilecek ülkelerin küttüleri tanttılrnakta ve turist-},erli ilişkilerinde furistlerin daha uyumlu olmalan sağlanmap çalışılmakladır.

Turizme ve turiste karşı gösterilen ikinci tepki ttirti, "içine kapanma"dır. Bu tçki ttiriine göre, turizmin toplumwı daha
btlr'tlk orandaki geleneksel kesimince benimseımemesi ve geleneksel kültiırü bozucu bir etkeır olarak değerleıdirmesi <Iurumunda,
etkin bir direnme 1'erine toplum, kandi içine kaparıma, kendi geleneksel yaşm biçimini carılandrrma ve kitlttırel bilincini artırına
gibi bir tepki ortaya koımaktadır.

Üçtlrıcü tepki tUrti ise, ilk iki tti,rden daha ıumuşak ve akılcı göztlkerı "sınırlan vurgulama"dır. Bu y,aklaşıma göre, kitle
turizminin olumsuz etkilerine karşı kendi külttlrel değolerini korumak isteyerı toplum, tı.ırizme ve turizmin taşıdığı yadırgı kiıltiıre
karşı çıkmak "verine, 

bir yöntem olarak, ttırizrrı gerçeğini ve etkin kllttürün varlığıru olduğu gibi kabul ederken, bu ktılttirle keııdi
geleneksel külh'irilniın sınırlmuıı ç2erek yerli kültilrilıı kutsal ve gizeınli «lzelliklerini ön plaıra çıkararak turiste, bir anlam
değişikliği içinde sunulmasıdır. Bu tepki ttlrtirıe göre, verli halk, hern yabancı küJtiırle kerıdi kiıltııru arasındaki aynlıklan
rıırgulayarak keııdi kültilrti tizerindeki yabancı etliisini azaltma , hemde turizırıin smduğu avaıılajlardan yararlaııma gibi daha
akılcı bir _yöntem deııemekteılir ki, bu yöntem killttlfel alışverişi dengelediği ve külttiırlerarası uvuşmazlıklün en aza indirgeıriği
gibi, topluınlararası hoşgörü ve dostluklann artınasına da önemli katkılarda bulwunaktadır. Ülkeınizde de belli başlı turistik
istaryonlarda hernen ttirn turiştik kuruluşlarca diizenlenen çeşitli arıimasyonlar. festivaller, törenler ve başkaca etkinliklerle bu
yönteınin denendiği gözleınlenmektedir. 7,aten, tılkemizde de göreli olarak gözlemlendiği gibi, tııriane açıldığımu 70'li yıIlardan
bu vana halkın tıırizm olaürııa bakışınıJa t-arklı değimeler olmuştıır. Kuşklann değişmesi, geleneksel_müafazacı kuşklann yerini
eğitinıli, dilnyadaki gelişmeleri yakından izler,en, daha hoşgorüu ve yapıcl, algılama ve l«laslanra yeteneği yiıksek kuşklar
aldıkça toplumuıı genel yapısında da bir esneme kerıdiliğinden gerçekleşmekte -son .ııllann sil,asal gelişmeleri her ne kadar bu
temenniyi nötralize eder gözükse de- toplumsal yapıda hareketlilik ve değişmeye açıklık gözlenmektediı. Dil ve kültlir alışverişi
giderek artmalıiadır.

Öte ı'aırdan, uluslararası turistik etkiııliklerin turist kabul eden tllkelerin ulusal ktılttirlerini canlancludığı da bir gerçektir.
Festivaller, geleneksel ya da dinsel törenler, tarihsel kutlamalar hem ulusal ktllttlrleri canlandırma, hem de uluslaraıası külttire
katliılarda bulunma işlevi görmektediı. Bu nedenlerle, geleneksel toplumlarü bile tıırizırıin farklı yaşm biçimlerini biribirine
1,aklaştınp kaynaştuarak k[ıreselleşmeye itmesine ve geleneksel-ulusal külttırlerin güc[ıniı,l azalmasıru olağan karşılayan kesimler
de vardu. Bu kesiınlerin beniınsediği anlayış göre:

Tı-ırizrı, dinsel hoşgörü_fl artuarak, banş ve arılayışı geliştirerek, kaün ve erkek arasınılaki haklan eşitleyerek. katı ve
hoşgöriistiz disiplinieri ortadan kaldırarak, ahlaksal <Ieğer ve dawanışlan etkileyerek ve bütlinleştirerek, farklı diller arasındaki
ortaklaşmayı sağlavarak, sanat tiiriinlerini valgınlaştırarak, ketleşmeyi artuarak ktireselleşmeye yolaçmaktaür. Turistik
görllnünler ve nesneler öncelikle insanın duygulanıra seslenir, insanlara sevgi, özdeşleşme ve erreırle buttıııleşme gibi duygulara
ve daıı*arıışlara .vol açar.'(l7)

Alrıca, keıı«ii tılkesinden çağdaş Batı tılkelerine seyahat eden Tıırki.ve re benzeri gelişmekte olan ulke inşanlan _ki

sevahat amaçlan turizrn olmasa bile bu ttlır insanlar gerıellikle değişiklik ve yeniliğe açıktırlar- kendi .raşam biçimleri ve
ktiltiirleri ile zi.varet eüikleri toplumların _vaşm biçimleri ve kiıltiırlerini, siyasal sistemlerini kıyasla,varak , bu yeııi yaşm
biçiminderı aldıkları normları, düştiuıceleri kendi ii{kelerine taşımakla ıe çewelerini etkilemektedirler. Bu futum da
klireselleşmeye katkıda bııluııan bir faktördr. Yeıi tanışılaıı bu daha iisttin vaşam biçimi, gelişmekte olan toplum bireyinin
uikunu geııişletir ve özgerçekleşimini sağlar-

Uluslararası külttir alışverişinin artırıası , olumluluklan «Jalra ağır basan bir olaydır. Kültiırel etkileşim arnlğı stirete,
farklı,kılltllrlerin insanlan biribirlerini daha ivi anlalacaklar, biribirlerinin ortak özellikterini keşfedecekler ve bu sayede ewensel
banşın oluşmasına katklda bulurımuş olacaklardır.

Turizrrıdeki ktiltilrel gelişmeler, karşılaştırmalar yoluyla yerli toplumıuı ken<lini talumasını ıia sağlalacak, toplum
bireylerinde ktlltiirel Ğğerler ve başnlar konusunda örünç ve kıvanç duvgulan , özgerçekleşinr yaratarak kendi toplumlanna
bağlılıklannı artıracaktır.

V. TURİZMDE SİYASAL ETIdLEŞİM
Silasal gelişmeli inceleveıı siyaset bilimciler, siyasal gelişme siirecini sipsal dernokrasiıe doğu bir ilerleme olarak ele

almakladrrlar. Dolayısıyla, si.vasal ktllttlr deııildiğiııde de denıokrasi ktıltürü anlaşılu.
Bu çerçevede, toplwıılarda siyasal gelişme şu ewelerdeıı geıçilerek sağlanır : Silasal toplumsallaşma, .siyasal kiılttırti

oluşturur. Siyasal killttilr sivasal kurumlan ı sivasal kurumlm, siyasal toplumsallaşmalı etkiler ve sivasal külttir tızerinde _vapılan
ttiun değişmeler ve etki-tepki ilişkileri ise, siyasal daıranışı oluşturur.(l8) Bu drırumda silasal ktlltilır, ancak siyasal
toplumsallaşınanın gerçekle$iği atmosferlerde oluşup gelişebilir. "Toplumsal külttır ve ideolojiler de birer"in futuriı ve
yönelimlerini eüileme 1,oluyla sirasal dawaruşlan dolaylı olarak belirlerler.'(l9) "Siyasal killttlr, bir toplumun maddi koşullan,
toplumsal kültür{ln diğer boyuttan, si_vasal sistemi vönetenlerin tercihleri ve toplumsal olavlar ve tecriibeler tarafından -

etkilenmektetlir."(20) Birer"in sivasal sisternle ilgili görilş, davıanış, tutuın ve değerlerinin gelişbilmesi, toplumsal si.rasal çevre
ile birey arasındaki etkileşiıır sonucunda gerçekleşbilir.(2l)
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. Siyasal toplumsallaşmaya ilişkin geiiştirileıı yaklaşunlann (işlevselci, çatışnacı _va da psikanalitik) birleşüğ ortalç
noka, birey kiŞiliğinin bir bütün olduğu ve siyasal konulara verilen tçkilerle toplumsal konulara veriteıı tçpkiler çok yakın
ilişkiler bulunduğu ytınıındalir. Çtınkıı, yaşm da kişilik de bir bütiindrır.

Turizınde siyasal etkileşıe olgusuna bu açıdan yakla$ığımızcla ulaşcağımu sonuç şu olacaktir: Tıırisük ortamlarda
yaşamakta olan birey, toplumsal-ktlltüel anlarnlarda Batı ktlltilrüntın insanından etkileni_vorsa, siyasal anlainda da etkilenmesi
dogaldır ve etkin siyasal kültilr.olan Batı siyasal k:tlltilrt! turistik siyasal atınosferlerde yerel insarüan doğal olarak etkileyecektir.
Turist lçabul eden topluın bireylerinin siüıasal sisternle ilgili göri§, tuturn , <lavranış ve değerleri, turistik siyasal çevre ile birey
arasıııdaki etkileşimle değişime uğamaktadır.

Tıuizıııin 'bolitik inanç ve tutıurılan, poliük güç ilişkilerini; ulusal bilincin artmasınr,.uluslararası ilişkileri etkilediği'
gört§ilne kahlan tbğan, Salustiano ve Bol,el'g daraııarah İspanya'ıÜ turizınin,.politik tufumtarda datıa derıokratik ve özgitrfttkçü
bir eğilimin ofta}a çılgnasuu kola1,Iaştırdıgıni ; Frarıco İspanya'sında ve sosyalist tiükelerde, politik yapınm daha hoşgörülü
olmasını sağladığını belirtmektedir.(22 )

Ükelerin ekonomik koşııllan, htıHlmetin loıarlanndan bir ölçüde etkilenebilir ; arıcah ülkelerin politik koşullan,
nırizm hareketlerini direkt olarak etkilemektedir. Bunun gibi, toplunsal ve siyasal yapılar da tuıian.hareketlerini
etkilevebilmektedir. (23) Ömeğiıç totalitarianin egemeıı olduğu tılkeler«te yöneticiler, dış siyasdl eıkil*a.n hallg t*rİ"tllr""t
için bu ülkelere yabancılann girmesini sırurlandııınaktadular.

Gerıel ortamlardan farklı olarak, turistik ortamlar, çok daha özgtlrltlkçü ortamlardır. Turistik ortaınlar, ekorıomik kaıgılar
ve bekleııtilefin yaıusıra, 1abancılara bu mesajı vermek ,".İ*a Ul*elJnOetl'slyu*İortu*ın Ui.orgulot 

"n"-, "İJ"gr;;;olumlu imajlar uyaııdırabiimek için kimi gerçekte demokratik olmayan tilkelerce bilinçli olarak da pratılabiknektedk : Ttuist,
bulundğu turistik ortamda, en az kendi tl{kesinde olduğu kadar ralıat ve haıeket serbestisine sahibolabilsin ki, olııuılu siyasal
izlenimlerini kendi ulkesine taşıyabilsin. G{inilıntlzde, siyasal sisteınleri en mıiıafazakar ülkeler bile, butaygyı taşımakta ve ister
iŞtemg bir iÇ siyasal yumuşama içine girmektedirlcr. Bu yaklaşıırı, yabancı turisti etkitediği k"drr,;.ül; ,rt 

"l"rt, vuş.ulr,

Öte yandan, turiznL bir ütkedeki s§asal gi§ rlağılımınr da etkileyebilrnektedir. Turistik yerlşim birimterinde yaşmakta '

olan Yerel halk, keııdi ideolojik tercihiyle çakışmasa ya da o ideolojik yaklaşunı bnimseme§e uile, 
- 

_vereı ttırizıni geıİ$ileret
biÇimleme Yeteneğine sahip olduğuna inandığı yerel yöneticileri seçmeiıe ya da seçilıniş'yerel yönetici, tıuistik,yaşm ve dawaruş
biÇinılerini benimseınese bile, ekonomik kaygılarla da olsa, tııriste hoşgörtiyle bakna ve olağan ortamlan ı,a"oırrnat zorunda
kalabilmektedir. Bu da ekonominin siyasa tlzerindeki dolaytı bir etkisi olank kimi uçımcü dünya üIkelerinde yaşaııan ye turizııin
kaııal olduğu siYasal olaylardandıı. Tııristih beklentileri, tııristik iılkerıfoı siyasal sisterni ne.olursa oısıın, b; İllı"ıoı ortak bir
siYasal anlaYıŞ zorlamaktadıı, Çüiıkıı, geneltikle deınokratik ülkelerden gelen nırist, ait olduğu toıplıımııı siyasal külilırnnt1 en
azından hoŞgOrİl ortamınr bulinak ve dalıası, si_vasal bilinci olanak verctiği ölç{ı,ıte,Ğ sa}ıib olduğu dernolrraük silıasal kuttıırti geçici
olaıak da olsa birlikte yaşamakta olduğu yerli bireylere bir şekilde hissettirmek, aktanııak i*ter. Ev sahibi yerli birey, * rİa"ı"
*iIin sergilediği siYasal no'rmlardan ister isternez etkilenerelq yapacağı karşılatırınalan da yardımıyla ,lyr.aı tnİturunae toııu
değşimler YaşYacaktır. Yerel insgıtarın turi§tik siyasallaşmay ancak rızun vadede alabilmelerinin teıııel nedeıılerin<len biri
özellikle az geliErııŞ ükelerde halka siyasal bilincin verilmemesi, ya da eğitim yetersızliğ nedeniyle, "*iı;""J;;iıir.Tufistik siYasal etkileŞiın, bir iletişim türrdıjr ve ilaişimin ana olguzuyla çakışu: aşgd"ki ş€kiı4eıı de aıılaşılabilecği
gibi, ıılusal keıı«li bireysel r€pertuvaruıa -kültiirlenme ve silıasal tıılttırlenıne yoluyla- aktarılan küittıreı ;
.siYaml-kulturel sernbotleri toplamış olan turist (Rl), zanan ve ortam çerçevesinde tııriştik kanalı kullananak bu külturel ve siyasal
külttıreİ m_esajlan Yerli bireye (R2) aktanr. Bu arada bu girdileri almış bulıuıan yerli birey de keııdisinde tçladığ kültürel ve
sıYasal-k0ltİhel senıbolleri bir Ç*tı olaıa§ aynı kanalı kullannak koşutuyla nuiste gönd€rec€ktir. Uzun vadeli etkileşim
§ilrecinde, her iki r€pertuvann daiıesel etkile},ı,citeri de önce biribirıerine yrklrşrut ve terna§ sağayarak, zamanla ise.
biribirleriYle kesiŞerek ve iletişimin şiireçine bağh olarak da daha uzun vadede biribirleriyle örttış€rek (özde;leşıne) tam etkileşimi
sağlaYacaklardu. Doğal olarak, bu iki repertuvann etkisel gııçlerinin eşit olması dıırumıuıda karşıt*lı yaklaşım hız da e&i
d€r-eel€ri de eŞit olacalÇ, aksi durumda repeftuvarlardan zamaısal ve niteliksel olrak etkiye en açık oır, aİgoı"" daha çok
YaklaŞacak ve dalıası, zayf olan repertuvar güçlü olanın çekimine guerek, ayın giineşin etkisine gimek kaybolınas gibi, eüçlü
olan rçertuvaruı etki alanında kaybolabilecektir.

Turig, TuriS,ik kanal Yerel birev

İı

.tı Rl

Cl5enme
Vadeli

Şekil : Turi*,ik siyasallaşma
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Turizıılin si.vasal külttjırel etkilginden biri de uluslararası ilişkilerde kcııdini göstermesidir. Kimi sosyal bilimcilere
gore, turizr_n, ııluslaraıası ilişkileri elkileınekte ve uluslararası anlayşı artırmal:tadır. Olalı, insanların turian sa.vesinde uzaktaki
insanlan yakından görebildiklerini, böylece onları taru_ııp sevebildiklerini; dolalısı_vla uluslar arasıııda bağlann sağlamlaşmasına
ve düıla banşııuıı artınasma turizırıin katkıda bulıuıduğuııu belirtmektedir.(24) Bu bağlamda, "insani ilişkiler, uluslan
biribirlerine daha çok yaklaştırdığındarı tı;rizın eweTıscl banşın doğnasına yardımcı olmaktadır.

Bu anlamıyla giımiımiiade turizm, uluslararası banş ve dostluğun temel unsuru kabul edilmektedir."(25) Ote yandan,

uluslararası ve ulusal banş ortamı da turizrnin gelişebilmesi için zorurılu olan koşullardan biridir. "Kuşkusuz, tıanş ortanuntn

varlığı temeldir ve insanların özgiir hareketi için baş koşulu oluşturmaktadır,"(26)
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TI]RlzM vE çE,RE'"*T* EK.N.MİK **':;-Dr. 
Bedriye ruxçsipın

ı_ciniş
Iktisat, insaıı ihtiyaçlannı gid€rrnei için iktisadi kaımaklann en etkin kullan:ınuun nasl sağlaoacağffi inceleYen bir bilim

dalıdg. Bir başka ifade'ile, iktisat kayrıaklann etkin kultanım §onmunu ilretİıı tüketim ve,bOlUŞUm aÇısından e|e ÜP
araşurınataadır. insaıı ihtiyaçlanna göre kıt olan iktisadi kayıaklanq artan nüfusııı ihtiYaÇlannı gidermek ve iktisadi geliŞneYi

fusanoğlunun kıtİıkla mtıcadelede onun tek yaıdrmcısı, içinde tloğııp vaşadığ 'tabİat' veya *çeıme"dİr. 
Çevre daI anlamda

tabii ortaın şrtlanıun bir toplaıü gediş İmtamda ise, bunııüa sosyal şıttrın bir toplamı olaıak dt§tınülınektedir Yani ins4n

ekolojisi yalruz tabiat bilimlerinderı._değil, sosyal bilimlerden de faydalanmak zorıında olduğtııdaıı, Çevre bozullnasının etİidü,

disiplinlerarası araşurmalar gerektiriı. Bu aıaştırmatarda, biyoloji, p§,koloji, hukıiq teknoloji, ekonomi gibi bilin dallarma ait

oigular, bıııüarın kendi bakış açıtarından farklı bir 1,aklaşımla etild edilir.l
Ne var ki, çerne ,*rnt* herşlıden onçe iktisadi açıdan antaşılması gereken bir soruııdur. Psiko§ji, hııkııIÇ teknoloji,

politika gibi bilim dallryı da çeyre sorunları bakııııından çot önerıli olrylli U1 tonula;klomlt bir. sorun_gğ:ı:............İe

-bakılmazsa, diğer yaktaşurılardan verlmli sonuçlar almak da zorJaşcaktır. Bu Eneın dolayısıyladu ki, dilnYada ve özellikle

ABDhde "poltıs.voıı ekonomisi" adı verilen ayn tiİ Uillm ılnlı olrışnuş bulunmaktadıı

Ülkeler dlizeyinde toplumların çevre iizerinde yaıattgl baskılar incelendiğinde, bu baskıların n{g*ry" ve d]feyllinin
farklı olduğu görttlmehedir. Genelde, yapılaTı incelemeler soııucunda, bir iilkenin sosyo-ekorıomik gelişme dilzeyi ile çevreye

ilişkin sorıuüarınm nedeıüeri, nitelikt€ri ve boyutlan arasında yakın bir ilişki olduğu görilümektedir.

Gelişaış ülkelerde çevre sorıuüarı da}ıa çok saııayileşıe, kentleşme, anakeııtleşmeye par,alel olarak gelişeıı iiretim ve

ttıketim artışlarından kavnaklanmaktadu. Bu ükelerde, sanayinin kullanımı nedeııiyle zu kaneıımesi, hava kirlerımesi gibi sorıııılar

1960'lı yıllarda önemli sorurılar olaıak ortaya çıkmıştu. Aynca:bu tllkelerdeki motorlu laşıt'araçlanndaki artış Çewe"vi önernli

ölçüde elkilerken, katı atık miktanndaki artış da öneınli sorunhr arasında bulıııınıaktadıı.

Gelişmelde olan ülkelerde ise, belirli tıükelerde gelişıı şııa_rinin yarattığı sorunlann yarusıra, daha çok azgelişmiŞlikterı

lraynaklanan sorunlar gorulmektedir; Bu ti{kelerde şanaı.ide y€te§iz s€ıııraye birikiıni ile birlikte geri kalınış teknolojilerin

kultaııımı önemli ölçtlde hava, su, vb. fziksel kirleruneler yaratabilmektatir. Diğer yandan bu ülkelerdeki hızlı ve d{rzerısiz

keırtleşrıe de, altyapryetersizliğıne ve bu çerçevede çevreye ilişkin sorunların arnşına yol açmaktadır. Aynca bu Ulkelerdeki hızlı
nüfiis artışı, t[iketim eğilfuntffind€ki değişneler v.b. nedenlerle artan gereksinmelerin karşılanması amaoyla doğal kaynaklar

üzerind€ yoğun bir baskı bulunııakiadu. Bu çerçevede gelişmekte olan ütkelerin kaışı karşıya olduğu çeıne sorunlannın nedenleri;

l sanavileşme ve doğal çeweyi dikkate almayan teknoloji kullanımı,
l fltıaensiz kerıtleşme,
l llızlı ırüfus artışı olarak tıç tonel gruba ayırmak miımkiındtir.

Saııayileşme ve teknolojik gelişme bir vandan doğal kaıııaktaim aş,ırı istismarına ve çabrık ttikenmesine _vol açarkerı; diğer
yandan iiretim siireci sonun<,la tilketime sunulamayaıı sıvı, kah ve gaz şkliıİdeki atıklan çeweye bırakarak kirleıımeye nedeıı

olmaiıadır. z
Aynca sanayinin yalıuş yer seçimi de, sosy.o+konomik kalkınınanın önemli unşurlan olan tanm, turizrn vb. sektörlerin

kaynaklaruun heba edilmesine, yanlış kullanımırıa yol açmaktadır. Yine sanayileşme, keııtleşmenin çekici gücü olarak ntifirsun bu

alanlarda yoğunlaşması yoluyla çeı,re kirlenmesiırin artmasında dolaylı bir rol oynamaktadır. 3 Ttirkiye gibi gelişmekte olan
tilkelerde ise kalkındırmayı hzlaıı<iırmjk amacıyla çeweyi dilJçate almavaıı ve uzun vadeli tercihler yerine kısa vadeli tercihlere
davanan sanayileşme politikalarıııın .vanısıra içinde buluıduklan özel koşullar, sanayileşmeden kaynaklanan kirlenmeyi datıa da

artırmaktadır.+ Örneğin, saııayinin kerıtlerin çevresinde yoğıuılaşması, hatta bazı orta ve küçük ölçekli sarıayi kuruluşlannın
kentsel alaıılar içinde yer alması kirleııme olgusıurun 1,arattığı olumsuzluklan daha da arttırmaktadır.

Kentleşne ise, kent saytsının ve keııtlerde yaşayan ntfusun arEnası olarak tanunlaıımaktadır. Ancak kentleşme olgusu

sadece bir n[ifuş hareketi olmayıp toplumlaıda sosyo-ekonomik değişme özelliklerini yansltan bir olgudur. Yani "kentleşme,
sanayileşme ve ekonomik gelişmele koşul olarak keııt salısınrn aıtınası ve bugtinkii kentletin bütlmesi §onucunu doğuran, toplum
yapısında artan oranda örgütleşme, iş txiltlmtl r,e uzınaniaşına yarataıı, insan dawanış ve ili§kileriııde keırtlere özgü değişikliklere
yol açarıbir nüfus birikimi s{irecidir.s

Gelişmekte olan tllkelet arasında yer alan Tilrkiye'de de hızlı bir kentleşme siireci yaşnmaktadrr. 1950 yılında toplam
nüfus içindeki oranı %l8.5 olan kentli nüfus oranı 1985'de Vo55'e 1iikselmiştir. 2000'li yıllarda, ise bu oranrn %o75-801ere

ulaşcağ tahmin edilmektedir. A.ırıca ülkeınizde diğer gelişmekte olan tllkelerin özelliklerine bouer şkil<le, kentlerin

çekiciliğinden çok krsal kesimin iticiliğinderı ka.waklanan ve sanayil,e daı,anma_van bir kentleşme olgusu yaşanmaktadu.

*Balıkesiı Üniversiteşi Sosyal tsilimler En§titüşü Müdiirii
lCihaıı Dııra, "Çewe Soruıüan ve Ekonomi',Çevre Üzerine, Ankara:Ttirk Çewe Sorunları Vakfı Yayını,l99l,s.68
2M John ivl.Edington;M.Ann Edingioıu Ecologı and Environmetıl Planning, London; j.w. Arrorvsmith Ltd.,l98l,pp.64-72
3Fevzi Altuğ, Çevre Sorunları, Bursa. U.Ü.GElendirme Vakfı Yayııılan, 1990, s.22

4Erol Manisalı, "Kalkınma,Ntifus ve Çeıre", Nüfus ve Çevre Konferınsı, Ankara: TÇSV. Yavını, l9f,2, ss.5851
5 Ruşeıı Keleş, Kentbilim İlıeleri Ankara: Sosyal Bilimler Dernegi Yayınlan,l976,s.3l
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Bu nederıle kentleşme, tilketim artışıyla birlikte, iıziksel çewenin kirlenmesinde doğrudan bir rol oynamaktadır. Örneğın,
bir milyonluk tipik bir modern şehirde, bır gtlnde 500.000 ton lğm pisliği,2.000 ton süprtlnlü, 950 ton gaz ve partikıılin çevreye
bırakıldığı belirtilmektedir.ı Görüldüğü gibi kerıtleşme olgusu; çewe kirlenmesi olarak adlarıdınlan ve ekolojik dengenin
bozulmasrna yol açan uıısurlan doğrudan etkilernektedir- Llu ırederıle kentleşmeniıı sağlıklı ve diueııli gelişnesinin sağlaııınasına

çalışılmaktadır. Nüfus artrşının ve iktisadi gelişmenin ortaya çıkardığı sorunları iki yonden iıdelemek miiınkiirıdiiır. Bir yandan
nüfus artışı ve ik:tisadi gelişmenin iktisadi kaynaklarla olan ilişkisi, öte yandan ntlfus artışı ve iktİsadi getişmeııin çerre tizerindeki
etkileri irdeleııebilir. İktisadi gelişme venüfus artrşınrn doğal kaynaklar ile oları ilişkisi iktisatçılan ilgilendiren önğmli konulaıdan
biri olmuştur. Yeııilebilir kalııaklar olmak görülen tanmsal topraklann yoğıuı biçimde kullanılmasının aııalan verime yol açacağı
ve böylece iktisadi gelişmç ile nüfus artrşnrn duracağı görtişü bundarı iki yüzyıl önce Malthus ve Ricardo gibi iktisatçılar
tarafiırdan ileri silrülmtişttiır. Madeırlerin ve enoji kaynaklarının ttikenebilir veya yenilenemez kayraklar olduğu ve bu ttiır

kavnaklann rıasıl ve ne oranda kullaıulması gerektiği de iktisatçılann [Derinde çalıştıklan bir konu olmuştu. Piyam
ekonomilerinde, piyasalarda serbestçe oluşn iiyallann, bu sorunu tatnin edici bir biçimde çözdtığü gödenmettedir.2 tğd
kaynakların fiyatlannda gelen değişmeler, pahalılaşan dogal kaynaklıu yerine başka doğal kalııaklann kullaıumıııa yol
açtığı gibi_teknolojik gelişmeyi de uyararak yeni dogal kaynaklann kullanımına imkaıı sağlamaktadn

ll. Ç"r." Kirlenmesinin Ekonomik Analizi
Bir toplumda ekonomik büyiiıııe, Gayn Safı Milli Hasıla (GSMH)'daki artış oranlan ile olçulmektedir. GSMH, bir

ekonomideki bir yilda tlretileır tamaınlanmrş mal ı,e hizmetlerin gayri saii miktarlannın piyasa liyatına göre değerleri toplamıdır.
Bu da ulusal refatun bir göstergesi olmak kabul edilmekteıtir.

Ancak G§MHhın hesaplanmasında ulusal refah açısından önemh ba ıuısıır haline gelerı çewe kalitesiııdeki değişmeler
ıJikkate alınmamaktarlır.3 Oysa bir tçlumda iiretim kapasitesinin arttınlabilmesi, toplumıuı kaynaklannın nicelik ve niteliği ile
teknoloji dıizeyine bağlıdır. Diğer bir arıtatım ile gerçek ekonomik btynnıe sadece ekonomideki mal ve hizmet ıniktarlarındaki
niceliksel artışlan değil, ayııı zamanda ekoııominin mal ve hizmet ii,retme kapasitesindeki niteliksel değişmeleri de
içermektedir.4Ancak GSMtInın hesaplaırmasına ölçtilemeyen unsurlar olan çewe, çewe kalitesi, çewe kirlenmesi ğibi kawamlar
sayısal olarak katılgrıarnaktadır. Yiıe GsM}tdaki artış (büyilme) toplumsal refahtaki artış amacı için bir araç niteliği taşırko1
kaliteli bir çewe topluınsal refah için doğnıdan bir amaç olmaliadır. Yani GSMH, piyasaya sunulan ve ,belirli fıyattan alımp,
satılan mallan alınıp.satılamayan ancak bir toplumun refahıru dire}i etkileyaı mal vc hizınetlen kapsamamaktadır.
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Her iiretim etkiııliğinin ırihai amaçı tttketim olmaktadır. l Ancak toplumların i,iretim ve tiiketim etlıinliklerini tloğal çerrenin
taŞmıa kapasitesini dikkate almadan gerçekle$irmeleri, doğal :çeireve ilişkin sorunlarla karşılaşnıalanna 1,ol açıııakta<lır. t}u
;açıdaıı da ekonomik büıilme ile çewe sorunltın araşnda karşılıklı ye öneınli ilişkiler bulııımaktadır.

Şeınadan da görüldüğil gibi toplumlanıı çewcvi diRate alınaınalan tlurumunıla, ekonomik büıtıme bir nedeıı, çerre
sorurrlan sonuç olmaktadır. Ancak zamanla toplumların çerre konusurıda bilinçlenmeleri nedeniyle çewe korumanın, ekonomik
büıilmeyı sııurlandırıcı etkileri orta.va çıkmakta<lır. I}u durum<la da çerre koruma bir nedeıı, ekonomik büıtimerıiıı yavaşlaması ise
bir sonu} olına}itadır. Ru nederıletta ki, son 1ıllarda çewe koruma ı,e ekonomik bulti,rne, getişme}te olan tiılkeler açısından
hirbirivle çelişkili iki amaç gibi göriiıımektedir.

[Jir toplumuıı mevcut kalnaklan_,-la tirctebileceği mal ve hizmeüerin sınırını gösterelı uretimolanaklan eğrisiyle, çeıre
kirlenmesiııi kontrol harcamalannın toplulısal refah tlzerindeki etkisi gösterilebilir.

Şeki1.2
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Şeklin dikev ekserıinde toplumsal reiahırı göstergesi kabul edilen,diğer mal ve himıetler.,ver almalladır. Yatal,eksenrie
ise kıt bir mal niteliğinde olaır çerre kalitesi gösterilmiştir.Toplunırm mevcut olaııaklan.vla ulaşbileceği en 1tılisek tiretim mikian
Mı'dir. Toplum OMı üretim sevilcsine ulaştığında, belirli ba miktarda çewe kalitesinıle bozulma1,la karşılaşacaktır. Toplumurı
değer 1'argılan doğultusuııda çewenin kalitesi QX kadar arttınldığında. kalrıaklann bir kısmı bu amaç <loğrultusıuıcia harcanacağı
iÇin, diğer mal ve hizmet tiretimi, çeıre kir,lenmesine arrılan kalnaklar (Mı M2 ) oranında azalacaktır. Ancak toplumsal açıdan
önemli olan katlanılan bu maliyet sonunda elde edilen favdadır. Başka bir ifa«te ile, çewe kalitesindeki iyileşnenin sağladığı
fal'da, burıurı için katlaruları malilete eşit ise, toplumsal refah reel aıılamda değişmevecek:tir.

IlI. Çevre Sorunlarındı Fayda ve illaliyet Analizlerinin Önemi
Çelre sorunlannın doğuşunda, insanlann kıt kal,rıaklardan sağladıklar kazancı maksimumlaştırma eğiliminin palı

oldukÇa önem]idir Bilindiği gibi, mevcut kalnaklarla ttiftetici fal,dasını, tiretici ise karını maksimumlöştırmala çalışır. Bu nederıle
de tiretici bir tirma kanırı maksimuınla$ırmak için «loğada ğı uctız tlretim fakttlrtİnden tlaha çok lt-ullanma yoluıra gi<lecektir. Bu ıla
st"ıbest mallar dediğimiz bol ve çok defa bedava olarak kabul edilen doğal kawaklann israf edilmesine nedeıı olmakladır, Bu
nedenle çevre sorunlannln çözilınü de hem özel hem de sosyal bor,utlan olan lhl,da-mali_vet analizleriııin ele alırırırasrru
gerektirmektedir.

Teıniz havaıun ı'e teıniz su},tuı; va da genel olarak doğal çeweııin kirlenmesiııin ortaya çikar<lığı sorunlar iktisadi soruıı
iÇinde incelenebilir. Çewerıin daha az kirletilmesi tiretim maliyetlerinin arEnasl ile mtiıınktlrı olabilir. fttisadi tbali_r,et sonucu
Çeweve bırakılan ve çewe kirlenmesine yol açan kirletici atıklar insanlara zarar verıne\e bElailığında il:ıisadi terminoloji ile dışsal
eksi ekonomilerden söz edebiliriz. İktisadi arıalizb A.Marshallln kazan-dır«iığı dışsall* kawamı iktisadi faalilctin pilasa ttışı
etkilerini anlatan bir kawamdır. 2

Bir iktisaü faali.vet sonucunda karşılığı öderımeden başkalarına bir malilet riikleni1,orsa iktisadi faaliyetin yol açtığı tiışsal
bir eksi ekonomi var demektir. Çewer"i kirletmek istemeyeır la da daha az kirletmek isteven bir filrmanın ilave bir maliyeti göze
alması gerekir

İktisa«ti tbali_vetlerin sonrıcu çeıTe)e atılaır kirletici madcteler ve atıklar başkalanna zarar veriyor ise yaııi dışsal eksi
ekonomiler stiz konusu olu_vorsa özel maliletler ile soşal malivetler farklılaşıvor demektir. Yarıi özel ve sosyal maliveıleri
eŞitlevecek önlemler alınmazsa çewe kirlenmesi daha ü artacaktır. Bu clurumda toplum açısından çewe kirlenmesi maliyetinin,
kirlenmeye neden olan kişi ve tirmalann iktisadi hesaplarına dahil eıtilmesi gerekmc}ıedir.

Belirli bir teknoloji <lllzeyinde kirlelımeve vol açan atıkları bir biriın daha azaltmak, kirliliği azaltnraıuır rnarjiııal nıaliyetini
giderek artüracaktır. Buna karşılık kirliliği azaltmanın sağlalacağı marjinal favda genel olarak giderek azalacaktır. Bu drırumıla
kiıliliği azaltnranın sağlayacağı ınarjinal lhydayı, kirliliği azalmanın yol açacağı marjinal malivete eşitlelecek biçimde dawanrlrrsa

ıCihan Dura, "Çeı,re Sorunlan l'e Ekonomi". Çevre ve Ekonomi.TÇSV, Ankara:l985, ss.53-54
zTanveri. a.g.m..s..tl 
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ekonomik optiniuna ıılaşılacaktır. Ya;ıi kirliiıgi azaltnıak ıçin uhsıs edileıı kaınakiarııı mırjınıl maiireli. kırliliği azaltmanİn

maıjilal t}y,dasıııa eşiı olduğunü kalıek tııiısisi ;rcısınılan optiınuın düzeve ulaşılacaktır.

Aşğıdaki şekil. tam rekahet. şari.laıııııia laaliret g,österen bir tinnanın karıak dağılın-ııııda eüinlik sağlalrcı kirlcnı-ııe

vcrgisinin ırc olması gcrektiği koı,ıusunda bilgi ı,cr;nekleıii!.

§cl.i!. 3", !--

Kı.rnııit. i)ağılııı-ınsiıı t,:tkiııtİk §ağiıı}ı§r Kiriennre l'ergisin:ğru §*l.iricnııüe§i
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Kalırak:Hasan F_fiiırk_ Çeı,re Bilimlerine Liiriş, LIlı:ıiığ [Jniversitesi l]asınıeşi-l]ursa: l99,:1_s,9-i

IvlSM=Maıınal Sosval iv{alı.ıeı \

Ml)M=Mariinal Dışsal Malircı
Firma içiıı optinıum çıktı ıltızeri Xp idir,Ancak bu çıktı dıizel:i topluma (kd alanı'kader tiışsal bır mİlirct

ıiıklEmektetlir Sosval açıdan optimum çıktı tlti.ı.cıi isc Fivatııİ Mariıııal Sosral }rlalivete eşit olduğu Xs di,lzeviür.Ifu ıluruınıta

üşsat rnaliıetler ahcd- alanı kadar azalaralı..()ab dllze1,!ne, inmç,ktıılir,Yani sosral fa.tianııı ıaaksİmİzas5onu İç;in]Xp çıHı
iluzeı"in«leki Maliiıial Dışsal Maliveıe eşıı tdclhaüır hİr rerginin,kirletici.ünıradan alıııııası geıelıneklqlir.Çeıretirleıuııesiııi
azaltmaıııır sağlavacağı maniıal lblğ itç çcır.e kirlıtmçsini azaltmak için kattanılacalı ma[uıal malireti uı3ulanıdda ölçmek pek

kola1, dcğilılir.Ozellikle de sosval tav<lanın ölçüIınesi zordur.I;ğer sosval tbvdanin ne diiecr,ıİe olm4srna karar veriidiğın<t"_=:ı

ki-tlaııılacat marjinal soı;ral maİiveıiııOe ne kaıiar olacağına karar rcrilıniş olrrnaçaLlu.}Ju ıtururruia sonııu iktisaden ctkin birt'
biçİnıleçözebiuı-ıeliiçinkirliliğiyarataıatıkıııadc1crctıeIirlı.birİirqıkoıaraktjrnıalarıırbutivatİiz-erindeır1aptıklankirletn.ıenıı.ı
h*lalini.ödğmelerj işteıeccktir I}u dıırunıda ıiıretici lirmalaıda kirtiligi en az ınaiıletie önlemeniiı _ı,ollannı araşacaklardır.

[V.Tu.rizın,-.ç"n."lıışkı.ı::,..]..
Son ııllafcla''Itrizm sektörü tiiiçıvada hvJa gelişnıelıtedir, 1.eknolojideki gelişme ve hu; bu gelişmenin tanelrni

oluştunnaLtatiır: I)ii,nıadaki srnırlar ttil. din. uk tarklılıkları gitlerek önemini vitirmekte, r;aşarı biçimleri globallçşmekledİr.

. .Tıırkile. açısın,Jan tta incelendiğinıie. tunzim scktbnlntin önemli gelisnıeler kai,«lettiği görümekt«lir.So-rı yllarda gelen turist

salrsında. tıırizm gclirlerinde ve 1,a6ancı.seçmaı,e içersindc turizmin .palrııtia artış sğz konusudÜ.
'I'ablo
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Kar,ııak: Turizm tsakaıılığı, Turizm Bülteni 1995

rrtl. Ekonomik Rapor 1996.
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Tablodan da görüldüğü gibi 1993 1rlında bir önceki yıla göre gelen turist sa_ırsındaki artış 7.8 ikerı, ayıu dönemde turizm
gelirlerindeki artış oranı da %8.8 olmuştur. 1996 yılı itibanyla da bir önceki 1ıla göre gelen turist saıısındaki artış 1rzde 12.6
olurkerı, Turizm gelirleri de bu döneıııde2l ,{orzmlna ıtlkselmiştir. Yabaırcı serrnaic içerisinde tırrizm seklörtlrıe alnlan pay

1ukan<la da görüldüğü gibi 1993 yılın<Ia 1tizde 5.0 ikerı 1996 yılı«la viDde l0.7 ye ulaşmıştır.
Bu rakarrılardarı da anlaşılacağı gıbi, turizm. Tii,rkiı,e ekonomisinin en önern_li sektörleri arasında 1,er almaktadır.
Ancak turizTn gelirlerindcki artışın devam eĞbilınesi, uygu1 fil,at politikasına ve siyasi istikrara geııiş olçüde bağlı

bultuıurken, çewe kalitesi de turizm hareketini etkileven erı önemli unsurlardan biri olarak ortayaçıkna}laür.
Çewe kalitesi kawamı içinde çok çeşitli ıursurlar ver almakta<lu, Ttırkive'de turizm olgusu bürtik ölçüde deniz kırrlannda

1'er aldığr için deniz suyuiıuıı ve plajların temizliği çeıre kalitesinin en önemli göstergesi olarak kabul edilmelieür. Gtiı-ulttı, toz,
traiikteır karnaklanarı hava kirliliği, çarpık keııtleşme, kılı bölgelerinin ikinci konut alanlanyla betonlaşması. orman ı,angınları,
çewe. kalitesini olumsuz yönde etkileven diğer ıuısurlardır.

O-vsa Çerre kalitesini olumsuz vönde etkileverı unsurlann bir kısmının oluşmasrnda turizm hareketi öncüliık etmekıedir.
Özellikle Ege ve Akdeniz' de, kılr bölgelerinde kerıtsel alanlann dışınıia gönilen hzlı yapılaşma iç turizın harcketinin sonucudur.
YaPılaşmarun dİğer selS(!1ğ;-iir|rrİııdeki_-eikisi-çer.ne ialitgsiniıı rlehı rla hon tlmı;ına neden rılmakıa,lır l)ış n|ir-" vönelik

. _-vatınmlarııı l'oğrırılaştığı Antalla kılılannda ise hemen hemı,n büt{tn kılrları kaplaı,an turistik latınmlann tflgenin tloğal
- karekterinı değiştırdiğini görmekteyiz. İç txllgelerimLden Kapadokı,a da da turianin doğal çewe tiaerin«leki etkileri i,vice

hissotlilmeıe başlarrıış ki, bu konu uluslararası platformlarda da dile getirilmeıe başlanmıştır.
Son yıllarda artan turian hareketinin bEraberinde getirdiği sor.ı.urlar şövle sıralanabilir;

-Bazı turizm bölgelerimizin son derece hassas olaırjeolojik yapısında ver ler erozvonun hrzlannrası.
" -İlei alanları çewesiııde toprakta kompalillaşma,

-Geleneksel tıağ ve bahçelerin bozularak başka amaçlara tahsis edilmesi.
-Ene4'i hatlan ve rcni vollann turistik bölgelerimizin doğal peızajına dikkat edilmeden geçirilınesi,

Gtireme ve Zelve'de saha ile urıımsuz ıaprlaşmalar.
-Alıden2' in en giieel kıyı kesimi olan Antalya bölgesindeki betonlaşma ve konaklama tesislerinin belirli nok-talarda

toplanması verine bütün kılııa 1avılması yalıuş bir kalnak Lullarumıdır.
L]u sorunlan giderilmesi içiıı, doğal kalnaklan stirekli, ıritelik re nicelikle vitirmeden kullanabilmek için karrrağın

rlzellİkterinı büttiırı vönleri ile inceler"ip koruma-kullaııma ılengesini sağlavarı pİanlar vapılarak dikkarle ve titizlikle
uvgularunalıür.

Turizmin plansu olarak gelişmesi vel,a hazırlanan plaııların uı,gularrmaması, a\nca ver seçimi açısındarı ve 90()0 ırlda
oluŞan birinci srnıf toprak dokusunun imhası haline gelen valmş uvgulamalann. sanal,i ve kentleşme de dahil olm,ak iiaere
gelecekle çewe değerlcri tizerinde telalısiz sorunlar doğuracağı kesindir. l]u nedıınle, bugiin«len alınacak tedbaler ile plan
kararlannın uvgulanması bür,ilk önem taşıınakladır. Diğer vaırdan çevre borutlu turizm bilinci ile hareket edildiğin<ie hem ülke,ve
<inemli dOviz girdisi sağlanacak, heın de bu girdinin siirekli olması temin edilmiş olacalıtır.

Ekolo_İik, bivolojik. doğal karrıaklann çeşitliliği ve zenginliği açısın<laıı oldtığu kadar, arkeolojik, tarihi re ktıltiiırel değerler
aÇısından da diğer iilkelerle kaşılaştınldığında, özel bir konuma sahip olan ülkemzdq bu değerlerin korıınabilmesi amacı ile
hukuki açıdan, gerek ulusal ve gerekse uluslararası dtiaevde bir lakrm tedbirler alınmrş ve alınmakta<lır.

Turizm ve çevrenin ikili ilişkisi içinde, olurrıtu etkileşim halin«le turizm, ulusal parklann korunınasrnr, ıltızerılenmesini,
tarihi sitlerin restoras}'onuıra, turizm amaçlı işlevsel kullanımlara vardrmcı olabilir.I}aşanlı bt turizm planlaması «loğal ve insan
vaPısı karnaklann. özellik]e tarihi maasın korunmasını gcreltirir. Doğal çerrenin, tarihi ve arkeoloiik sit]erin, arııtlann
korunması turizmiıı olumlu bir van etkisidir.

Öneınli bir diğer nokta ü, doğal ve insan ıapısı kalnaklann kullarumı açısından turizrn erıdüstrisindeki özel sekiör ile
kamu sektörü arasındaki farklılıktır. Özel sektor 1,atınmlan kısa dönemli kar amacı ile öncelikle doğal kaynaklan ve giderek tarihi
çeweli tahrip etmekıedir.

,Diğeı tarattan turizm vörelerimizin problemleri genellilıle yaz avlannda voğunlaşmaktadır.Turizın vörclerimizde il
merkezleri dışınü, kasaba ve kövlerin de tıırizırı mevsiminde nüfuslan ikile ve hatta üçe katlarıabilrnektedir. Artarı nüfus ile
birlikte ttiketig hızından elolayı katı atık miktan da, b oraııda artmakta ve gerıellikle düzenli atık taşıma, depolama gibi beledive
hizınetleri, araç ve personel 1,etersizliği nedenleri ile aksamaktadır. Bu konuda ul,gulamaJ,ı dtızeıılemek amacıyla Katı Atık
Yönetmeliği ç *artllnuştır.

Arnca ıleniz kıİısınıla buluııarı bir çok tatil sitesinin ve turistik isletmelerin antım tesisleri olmadığı için evsel atıklar
direkt olarak denize verilmekte ve buna bağlı olarak E. Coli necleni_vle bazı 1örelerimizılc hastalık otaylan yaynmakıatlu.

İİlkemız-ılİ:. tı,ıistik ıörelerrle mevdana gelen su kirlenmesi" dıiz-errli bir şkilde turizm planları içinde uvgulamaıa sokulmuş
bu nedenle. otel vc tatil körti gibi tesislerde t*lu"uprgblem varatmamaktatlır. Aııcak son l5-2() tılüı giÜek artan bir hula
gelişerı hırizın olgusu karşısında !apı§ını. değişaı ihti.ı,dçhra u},arlamamlş olan kıvı bel<telerimiz<ie kirlenmeler, her bakımdaıı
ciddi prohlemler olarak karşımıza ç*maktaılır. tsu nedenle "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği" gereğince tüm turistik işletmelerin
1önetmeliğe u!,guıı anttm ıapmaları gerekmeltedir.

V.Sonuç
Ülkeıniz<le çerre politikalarııun uvgulaıınrasında kullanılan ekonomik araçlar hentiz gelişnriş ülkeler diiaey,inde <leğildir.

, Bıınun temel nederu ülkemizin heniiz sanayileşme çabasında olması, bazı sektörlerde koruma poliükalannın devam etırıesi; büttiırı

koşıülan ile pirasİı ınekanizmasının işletilaneınçsidir. Bu bağlaında kalnaktann tiratlaırdınlması politikası urgulanamaıırakla<lır.
(},sa çevresel bozulmarıın nedenlerindeır çoğu, pazardaki _,-etersizliklerden kavnaklandı$ için. ekonomik önlemler,

özellikle tlc tiratlarla ilgili olanlar ve öteki teşviilJ çewesel soruıılan önleınc"de en etkin araçlar arasındadır. Bunlann özellikle

|92

'iD

I

\iı

,



çewele yönelık 1atınmlarla da desteklerunesi gerekir. Eğer, kayrıaklar topluma geryek _ınaliletlerini yansıtan diizevde

tiatlandınlırsa, ,koruıımalan ve verimli kullaırılmalan da o tlerece önem kazanacaklır. Bir çok tlteki araca göre ekonomik

t'iratlandırma örı.lemlği daha düştik malivetli olup, koruma ve dağıtım<ia önemli soıuçlar sağlamal,-tadir.

Artık bilineıı gerçek şudur ki; insanoğlu hem sanavileşıne, hem kerıtleşme, heıq de turistik t-aalİr,'etlerİ, vanİ ret-ahı İÇİn

doğala bağımlı ve ona muhtaçtlr. Aırupa l}irliği' ne ülclik için ekonomik ve silasal tercihiııi vapan ülkernizİn bir 1'andan.

Topluluğun kendi o-tınvesi içinde doğal ve tziksel çeıre ile ilgili olarak aldığı ve alma],ita olduğu kararlara urum sağlamali, diğer

y,andarı tızellikle'fiirk insanrnın sağlıLlı, hızurlu ve dtlaenli bir ortamda t.'aşaması için mutlaka çewe değerlerini konıma anlalrşı
ve galreti içinde olması gerekmcktetlir. Bu rtiatlen ülkemizde bırilgelerarası ıtengesizliğin gi<lerilmesinde de etkin bir araç olan iç
ve üş turi4n faaliyetlerinin arttınlıp birbirleri ile tutarlı i-aalivetler zinciri içinde geliştirilmesini, bu alıuıda doğal kawaklann en

_uvgun kullanunınur sağlanmasrru temiıı.içiıı, herşevden önce ekonomik, sosral ve ktllttirel ihtivaçlann giderileceği, tarihi miras ve

tabiat gtizelliklerinin korunarak geliştirileceği bölgesel planlann 1,apılınası gerekmeltcfir. Alnca yapıları bu planlann etkin bir
tanıtım ve katılımla u,r,gulavıcrlar tarafından beninıserunesine vönelik çalışmalara ağırlık verilınelidir.
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Tıtı I FpI|F ı{i7_MnTL tNA vE DEĞERLENDİnİııılUsİlr İİşKnYrunisrlx nprcnı,i oTELLERDE Hizııırr.rnlş uııııııııı-ısı
niR ı,neşrınMA MoDELi öııtnisi

Koü,,.İ§. il;İ-İi$l;İtTj;
ı.o. çiniş
Mal ve himıetlerin pazarlanmasında pazarlamacı iH temel sorunla karşı karşıyadır. Sorurüardan birincisi, değiŞik Pazar

tölİiiınlerindeki fırsatlan teşhis etmek; ikincisi ise. mal ve hizmetlerini rakiplerine göre daha rtıksek bir pazar pozisyonunda

konumlanürmaktırl . Tıırizm pazarlamacısı, bu sonınlann üstesinden gelebilmek iÇin Şu iki sorula cevaP bulmalıdır:

l . Ifungi turist gruplanna hizmet edilecekrir ve tıunlann alırt edici özellikleri nelerdir ?

2. Bu gruplarane tür hizmetler hangi kalitede surıulacaktıfl

Birinci sorıı heılef pazann tayiııi ile ilgilidir ve gerekli olup olmadığına şu koşullara bakıIarak karar verilir2 :

l. Dçğişik özelliktekı tiiketicilerin mal ve hianetlerderı elje «lecetlerl ialminler tiiırdeŞ mi( I{omojen mi) değil mi,

2. Pazanböltiınlere ayırma<la kullarulacak fa}l<lrler ölçülebilir mi,

3. En az bir pazar böltımü ötekilere göre karlı mı,

4.He pazu böltimiine en az bir dağıtım kanalı ile ulaşılabilir mi,

5. Her pazar böltürnümtiuı geleceği tul,-in edilebilir mi,

6. D€ğişik pazar b«lltlırılİne uÜşrnat için gerekli ka_rnaklar mevcut mu? . r r __.__ ı._j^+l.__i_ .ıa
_ Trıristik belgeli oteller ele alındığında, Gİşrt nitelikeki oteller_<lc konakla-ı,aıı turistlerin değiŞik özellikler bakunından (

_ clernograİik, sosYo_ekonomik, sosyo-külttıreı, yuşJ oo, ", 
kişilik özelliklerı) farklı oltluklan ıe farkh pazarlama bileŞerılerini

. 
satın aldıklan söylenebilir. öe 1anılan bu trırist gruplannı babiiindcn_alrran özellikler ölçülebilir ve bu gruplann oluşturduklan

pazar bolıımlerinin bırbinn«len iarkh kar fırsatlan Lşı.lıklan rahatlıkla görülebilir. Bu ne«leıüe de turizm pazarındaki otellerin

_ 
*un'"'Tuff:Tİİ:İ-IrİXnl#İoİ";*,",o, 

biıeşeırıerı satın aı«hkıan «ıikkate alınacak olursa, otel iŞletmelerinin

farklılaştınlmış paııarlama politikası uvgulaınalan gerektiğı açılıİır, 
_ 
Bu anlamda ele alındığında, her tüşt grubunuıı otel

işlelmelerin<len ekle etmeyi ıJuşlediklerı hizm*ı",i,, tİrı"ı ,İ b..nlaru. kalitelerinin de tarklı olması gerekİiği sonucuna vanlabilir'

Bu ilişkiıi Şekil l aracılığı ile göstermek mtrrıktiındi]ür. Bazı turist grııplan, ş-dil l'deki Ş 
ııletrnllinin sunduğu bazı hizmetleri

gereksiz ve ti.vatlannı ı,tıkşk bulduğu ıçln, + 
iİi"t oioır, hizrne1 dtzeyinı r'etersiz bulmasına.rağnen A iŞletmesine müŞteri

olurlar. Bazı turist grupları ise, Chin hizrnetlrijıı bir kısmını gereksiz ,e finutrnı tla }tıksek bulmalanna rağmen'A iŞletmesinin

hianet tiı|rlerini ve dtıaeylerini kabul edilemevecek bulduklarırıdan istemel,erek <le olsa c işletmesine müşteri olurlar, Bazrlan da'

A ve C't kendilerine u_vgun gördtiklerinden bu İşletmelere vönelirle1 s; B İşı"t n"si I)l fılat-hizınet eğrisi tıa'erinıle bu iki

işletmaıin ara§ına go*r.", istemeyerek A ve C işletmesine yönelıniŞ oıu' *tıŞoııoıo bir bölümü R}e mtiŞteri olurlar ve rekabet

bu Dl eğrisi iizerinde;HLİ:h 
bir anlayışlaD2eüL;Iıbuıi},aı-bizpetg,siasrişiı<tıği-ıiuşıuıntılsıin. 

Bu işletme Dl eğrisi

iiaerinıle bulunan A işletınesirulen ıJaha .ltiksek ,ŞE t.".ioe aent uir tatınii *c* i: .nıaj 
atııevı de her iki iŞletmerıin tilat

cltize/erinderı düştık Ölabilir. tsu kez x işletmesi hem A hem de l} işletnresinin mtışterilerini çeker,

Hizııet düzeyi
D2 F i_v*at-h i znıet bilebimi

D l Fi.vat-hi zmet bilePimi

H3 C iPletmesi

düzeşi

Pl P2 P3

p€kil, l : Fakl_f Cxellerin Fiyat-Hiaıgt'hibki§i

Bu anlaşılabilir ıJııruma rağmen, otel iıletın;le,nniıı hangi fa}iorlere göre Pazan boliııınlere alırmaları gerektiği cevaPlanması

"ÜJn" 
r", Ol. sorutlur, Btıİun nedenlerı şunlar<lır: ızelliklerine bağlı olacaktu

0.otelhizınetlentaşınamadığıiçin,böliirnleııdirmç{ilkelegelenturistlerin.özelliklerinebağlıolacaktır.
2. Böltıınlendirme ı,rit".ıJiugrrn r, ."yuhut .,ı*;;i#" göre kolayca belirleııebiliı ama, turlarla seYahat edenlere göre aYff

kolavlıkla belirlenemez. §ıınttı, turıarıa se;,üat "d;;;; ; az,arlamauiıeşerııerl kararlarını bir nevi dolavlı vermektedirler,

1.1. ÖNERiLEN ARAŞTIRMA MoDELl 
ohrak hangi İri,r hizmetleri hangi dtızey<le suıuııalln

İ;:İt*5fu *1İ#İffi,İffi,ilHT'İffi-§öşö.*mtş*wru,:ş*şiçinde,
araştmna modelinin birbıfine bağh aşamalar h"ı*;;;i;;ı ger"'tmenJu. Bu model Şekil 2'deki gibi dt§iinülebilir:

1 Ilenng Assael, Coıısıınıer Behavioı, aııül !ç,Iarketiııg Ac t i oıı, 2,Ed,, Bostoır, 1 984, s,'7

Kaıarlaı,, İstanbul, l988, s,5l
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Tüketim taüııinleri

Turist Gruplarvnİ Belirle

Ulum

Şeki1.2 : Önerilen Araştırma Modeli

Birinci aşamada, heııef pazann tayini için, İilkevi zivaret eden turistlerin şu özelliklerinin belirleıımesi gerekir:l ' Turistlerin deınogratik, sos-voekonomik ve sosye kültürel tızellikleri geldikleri ti{kelere ve *oİİİ-n}r*t tiplerine göre , "

2' l ' Ş*taki de$şik gruplann ortalama konaklama siirelerip, harcamalarına ve katıldıklan hırizm faaliyetlerine göre <ıağılunlan,3, AYıu gruPların ülke tercihlerinde kullarıdıklan o"**ı".-jİrrr" #*rffi r"ı.. olduğu.+, Üne ııatı<ınaa hangi ka}naklardan biıgi ;ldrkİan ve haııgi kriterlere göre iılkeyi tercih ettikleri.Böl{ece heın ulkeyi zil'aret eden turistlerin tızelliijeri ı,*" o""*y,"ırr, kararlanru nasrl verdiklerine ilişkin tıilgıler binnciaŞamada toplanmış olacaktu. gı MıaIt{lIu nasrl verğt

.. . İkinci aşmatia şıuılar belirlenmelidir:

| ükeYi 

""*'A*fuoı"'in 
*ıı"a*,:ı'urgi hirr."u*hangi Einc€lik r**u göre ve haııgi dtizeyĞ beklqıikleri,2' Bu hizrnetler iÇin ödemeYe razı olaçaklan nvİuar aegışlt turist gruplanna göre belirlerımelidir.Burada en önernli soruıı Şudur: Bağımsu seyahat 

"a* t*irtk;*",ı" b} t:sbit kolayca yapılabilmesine karşın, hularlaseYahat ederıIer tııernq bu.tesbii aYnı d;i-'kı";";;;;'ö;;:'#: önce de be|irtiıdiği g,b;, t*i.u""ın sevahat tipleriniseÇıneleri baŞka' bekle<likteri konaklama hi;"'ı"'i başka olabilmeı<ıeair. ronalııama sektörıi;deii-b,zl gelişmeler de, turistlereuYgun oİel hizrrıetlerinin neler olması gerektiği konusunda onemli ipuçlan vermektedir. l985,deıı bu yana ı etonmik ya da.ucuzotel'diYe adlandınlabilen Ye11 bjr otel İipi ı"g:ı,o", rransa ve as»ĞÇya çıkarak hzla gelişmektedir3 .Bu otellerin Amerika'da, öteki otellerin fiyatlanru ettiıeınette'olduğu ve aoııiut';.;;, hızla artırdıklan ifa<te*',T:ffii;,*.:l,ffJ;i,iTi,:r:i,irm;*İşİ*:*flnuya değiı, sınırıı ırizuıetıen rtıksek kaıitede sunarak :ıit .. 
la. 

.r vııLuıl!^lu ıçl . _ş:

] _'r**!İ,HffiTl*akladıklan otellerde hangi hianetlcıden yararlan«iıklan2. Bu hizmetlerdeıı ne ölçtide tatmin olduklan,
3. fiYat-hizınet ilişkisini nasıl değerlenaıra*ıİ, t'-
belirlenmelidir

ıkinci ve üçtiııcü aşmadaki araştırmalar için fakt<ır ve diskriminant analizlcrin<len yararlarulabilir

ı.2. soNUç
Böyle bir araştırmaruıı, iilkerıin turianı potitikalanna ve işletmelerin vönetim stratejilerine vol gösterebileceği açıktır. Ancak, boyleİffi ffiT#lffi ffİffi ffi"#IffiT"ffi i**Hıx,urekibineihtilaçgostereceğiĞg«ızdeııuzak

;

7

,a-

ğ7|'

HlYliT:i:"ruE;,::;;:İH!H:Tİ#rxi,J*1;?$;,İrr1,;lr, 
in United Kindom, The Consumers,Perception oİ

4 Pannel Kerr Foster, Trentls in 
'ıri"ı 'rirri 

ir*r-tionol Ed., 
'ondon, 

t986, p. 46-54.
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rIABİTAT, IN TuRizM AçIsINDAN DEĞERLENDiniı.ıırsi

A**"u"i?,iJ;T]§"tlT,İ#J
ciniş

2l.y.v'a girerkeıı,"veııi yüzyılda nüfusun bwtlk bir bölümüntin kentlerde yaşayacağı tahmin edilmek- tedir.Kerıtler pek çok
problemin kaynağı oldığu gibi teknolojinin,ekonomik ve toplumsal gelişmenin de karırağı olmaktadır.Dolalısıyla bugün dtlnyadaki

gelişme ve siı,rdtirtilebilir kalkınma için verilen mücadele- nin özüıııde insaıı vardır.İnsan yerleşmelerİndekİ sorunların çözi[nü ve

potansiyellerinin kullaıulması odak noktasını oluşturmaktadır,l IIiç şüphesiz bu problemler ulusal ve uluslararası turizırı talebini
etkileyen önernti fattörlerderıdir.Zira insarılar bu problemlerle uraşrnak dıırumımda kalmaktadırlar.t{abitat toıplantrsı dilııyada
yaşnabilir bir yerleşim sisterni oluşturarak turianin serma_vesini oluşturan ıınsurlann da stirdüıtilebilirliğini sağlaması açısından
btiyük bir görev ifa etrniştir. Bir yerleşmerıin .vaşanabilirliği,içinde bulunduklan verleşmeyi bir tarihsel derirılik ve külttirel

çeşitlilik, tloğal zenginliklere duyarlılık içuı<le kaırayabilme olanaklannın tahrip edilmerniş olmasuıa bağlıdır.IJir yerleşnıe ve

çewesindeki doğal ve tarihi kalnaklarrn konmma§ı,laşam kalitesinin gelişmesi için ödiin veril- memesi gereken bir ilkeılir.2
Buradan hareketle Habitat'ın temel hareket noktasını oluşfuran bu uısurlar. turİunin sermayesini oluşturan kalenılerin kalıcılığını
ve siirdtiriilebilirliğini sağamak açısınıian,öte«len beri anlatilarılan teydt eder nitelikte olmuştur. Nitekim,ekolojik açıdan du,varlı

kıyı alanlan ntifüs yığılmalannın baskrsı altında bulunmalladu. Ttlı- kiye'nin ekonomik gelişme,alaıılanhın bü,r{lk bif kısnu
kıvılardan 2045 lğn.lik bir şrit içinde bulunmak_ tadır.Kı.vı şeridinde nlltiıs y,oğunluğu Tilrkiıe .ortalamasuıın iki katı
dtlzeyindedir.3 Bu baskı doğal çewenin, onııan. alanlalannın,bitki topluluklannuı,tanm alanlannın ve kılı ekolojisinin
bozulmasına yol açmaktadır. Diğer varıdan,latınm.ve tasarnrf aracı olarak değerlendirileıı sayılan gitlikçe artan ve ortalama 1.5 ay
gibi kısa bir süe için kullanıla geloı ll.konutlar da turizın sektoru açısından sorun olmala devam etmelıiedir. ğvle ki:bu durum bir
ülke için kauıak israfına yol açabilüği gitıi,doğal çewenin,orman alanlarının,sahil barıdr- nın bozulmastna ve tııristik
Ğstinasyonların çekiciliklerinin kaybolmasına n«len otmaktadıı.İşte bu noklada Ttlrki.ve diğer sektörleri oldugu kadar turizrn

sektörüniı de çok yakrndarı ilgiluıdiren bu konudaki ilgisini geç- tiğimiz Haziraıı aıında tlabitat II İstanbul Konferanstna ev
sahipliği yaparak biı kez daha göstermiştir.

HABİTAT VE TAIİITIMI
Habitat toplaııüsının ilki l976'da Kanada_Vancouver'de ikincisi'de 1996 Haziran'ında İstanbul'tia yapılmıştır.Ükemizıtekl
Ilabitat toplaııtısı lAğustos 1994 giinü Çırağan Sararı'nda cliDenlenen törenle Tilrk ve Di,rıva kamuo},tına resmen duyurulmuş
idi.Ancak o gtiıııden itibaren devam eden bazı erıdişlerin toplarıtırun gerçekleşmesiy,le birlikte halen gtlncelliğini koruduğtmu
görmekterü.Nitekim llabitat'a ilişkin profesyonel hizmetler iç ana başlık altında toplanmıştır.4

l- BM İnşan Yerleşmeleri Konferansırun ÖrgUtlerunesi ve Konferaıısa Paralel Tıırizm Hareketleri
2- Ttirkiye'nin ve Konferaıısuı tanıtımı
3- Uluslararası Konut,Yapı ve Teknolojileri ve İnsan Yerleşmeleri Fuan (Expo)

Yukanda sıralanan ana hususlar bugiln turiarı sektörti,ııtlır de zaman zaman başıru ağntaır sorunlan haline gel'miştir.Örneğin;
İstanbut gibi nüfusu l0 milyondan tazla bir şhirde luar olalrıun tam teşekktillü cereyan edernemesi öteden beri stiregelerı bir
sorun olmuştur.Buıuıı sonucu olarakta ülkeıııizdeki fuarcılık etkinliklerinde görüleıı yetersizlikler bu alandaki Batı standartlannı

1,akalaına fırsatınr kaçırmamıza neden olmaktadır. Konula bu açıdan bakıldığuıda. mev.cut fiıar alanlarının genişletilmesi ve 1,eni
alaıılann «la dizaln edilme- leri konusrınclaki çalışmalar<la Bakanlar Krırulu Karannın "EXPO'ya u,vgun düştlk maliletli,çewesel
açıdaıı sağıklı iiı,[iıı ve hizmetler suıvın ve çewe dostu teknolojiler kullarıan şirket ve kuruluşlann katılmasına özellik- le dikiat
edilecektir."5 ibaresiııe isİiııadeıı.deneyiınli,konrsunda uanan kurunr ve kuruluşlarla,yöıreticilerle ça- lışmanrır öneıni bir kez daha
ortava çıkmıştır.Zira bu tür kurum ve kuruluşlann r,öneticileriy,le çalışmanın, yö- timİatkla ilişkiler,pazarlama konusunda ne ttir
t'aydalar yarattığl bazı aksaklıklara rağmen görülmü$ür. Örneğin uzun yıllar Avnıpa ve Dtlııyaıun diğer ülkelerinde kongre,fuar,
sergi sara1,larıru yönetmiş dış piyasalarda*oııge_ve;[].pl,çı|ık alınında ihtisaslaşmış,firmalarla l,akın ilişkilerde olan, pazarlama
konusunda ciddi adımlar atarak şim<liderı öntimliadeki sezona ait bir çok konpre ve sergi bağlantısıııı gerçekle$iren insan- lar bu
organizasvonda bUyllk g<lrevler almışlar<tır.6 Türkive'niutrın<it- bir t ı dtinlara .ta:rutılrınsı ve uluslararası turizm
pazarından aldığı payın arttınlması bakımından _vakaladığı firsatlardaır belki de en onernlisi 3_14 tlaziran tarihlerı arasurda
İstanbul'da _vapılan ltabitat KonJbransıdır. Konibrarıs sonunda kahlrmcılann başta İstanul olmak tıaere T{ırkile'nin <teğişik
biilgelerinıle hgır- lanmalan ve 1apılaır geziler<le çeşitli muleııiyetlerin izlğini taşı!,an ülkemiziıı doğal gtızeUikleri,Ttırk
mutibğnın ve killtUrtlrıilrı çeşitliliğ ve zerıginliği gözler öniine serilmiştir.Pek çok yör«ieki cami ve kiliselerin içiçe bulunmasıfa
Tttrk insanııun dinclil,uk arrımı yapmaksızın insanlara karşı ne ka«lar hoy görülü ve mısafırperver olduğu bir kez daha ortaya

çıkınıŞır.Yine y'apılan bu gezilerde,dilnvaııın seçkin medva merısuplan ve ajanslaruıa carıtı şahidi olarak her zaman kalıak
yapılabilecek karlı dağlan,yeşilin tiırlü tonlanııa hakim yaylalan,pek çok medeniyetlerle itgili Lültür ınirasını,tatili ve sporu
birlikte yaşamak isteyenler için standart golf salıalanru,tedavi amaçlı gelenlere her tilrlü sağlık turizın etkinliklerinin
(deııiz,iklim,kaplıca kı'lrtl) yapılabileceğni,yatçılığa elverişli deniz ve kıyılan,trekking,rafting aktivitelerini yani her mevsim bütiııı
bölgelerde turizm 1apılabilecek imkdnları suıırna şnsı .vakalanmıştır.Nitekim 50'ıe .vakın iiükede canlı tv 1ayınlan yapılarak

l İstanbul Sanayi Odası Dergisi,sayı:362,Mayıs l996 s.9
2 Habitat [I,Tütkiye Ulusal Rapor ve Eylem Planı, Haziran l996. s.37
3 Habitat II a,g,e., s.33.

4 Diinya Gazetesi,23 }Iaziran l995.
5 Resmi Gazete, sayı:22253, 19.04. l995
6 Turizın Diinyası, yrl:8, sayı:76, Ocak-şubat-Mart, 1996. s.12.
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Til'rkİye'nİn zengİn turİan çeşİtlİ- lİğİ dün.,a kamuoü,ırrıa suııulmuştıır. Habitat ve İstanbu! ikisi birlilte <İtin_va kamuol.uııa medla
kuruluŞlan ile kontağa geçerek tanltıın bütçesine yeterli pavm alnlması konusrıııda gerekli cluyarlılığı gösterip,görsel ve
iŞitsel,r'azılı basın dahil yerli ve yahancı sponsoriaru-ı katkılannı da sağlaı.arak,başta bölgesel çapta olmalı iızere lurt dışı tanıtım
konusunda halkla ilişkiler organizatorleri vı çeşitli iobiçilik faalir,ç"tıeri ile onik hareket edip.oldukça geniş ge.niş bir yelpazede
tıaŞlatılan ve/veya başiatılacak olaıı tanıtım etkinliklerine lrız veriimesi gerektiğini ııırgulamıştır.

HABİTAT ve T(IRK TURİzMi
Uluslararası konjonlltiırdeki son gelişmeler baçok kongre,konferans,ibstival ve yanşıüılan her geçeıı donem oldukça

arttrmaktadu,Tiiırkiye'nin Türk Cumh,üi,vetleri,Karadeniz Ükeleri,Balkanlar,Ortadoğu ve Batı tııtkeleri ile sosyal,ekonomik ve
Politik konumunun giderek daha önem kazandığı ve uluslararası bazdaki etkinliklerinin arttığı bugiinlerde bazı önemli metropol
Şhirlerinde Batı standartlarına u_vgrm mega tesislerin vaplmr ve işIetilmesi zoruıı.lulı-ık haline gelmiştir.Tiiırkiye'nin prestiji ve l2.5
milyar $'a ulaşn kongre turizmi pazanndan alacağımızpayın arttınlınasr buııu gerektirmeltedir.7

Ttlrkiye Habitat toplantısına 20 yl soııra,ikincisine ev sahipliği yapmıştır.Ti.irkive Habitat II "zirve ler zirvesiyle"
organizasyon ve dolayısıvla koordinasyon becerisini karutlaına fusatrnı yakalamıştır. Burada stiz konusu olan daha çok,
Ttlrki-ve'nin uluslararası platformlardaki sosyal,ekonomik ve sivdsi imajıür.Konibrans mi.iırıasebetivle yabancı basın-yatın
kurııluşlarının ütizlerce temsilcişi dtiııyanın dört bir yaruna çeŞitli tipte haber ve görünttl aktarmışlar<lır.Bu büytik organizas_vondan
en. Çok nasibmi aları elbetteki turizm kurum ve kuruluşlanmrz olmuştırr. Ancak,otel rezervasyonlan,merkezi bilgiloıdirme
sistemi,hava alanı otel aıasrndaki ulaşım ve iletişim,yi- yecek-içecek hizınetleri,konferans toplantı salonlan v.s. ile ilgiti sorumlu
İrrma ve kwuluşlarında bazı konularda sıkntı çektikleri de görülınüştilr.Öneırıli oları turizrn kwuluşlanmızn bu ve buna berzer
orga- nisaz}'onlarda hareket ıroktalannı çok iyi belirleyerek en ince a}Tıntısına kadar olayı aııaliz edip bundaıı sonıaki toplantılarda
Perfblmanslannı artırmalan ve bü_ıtlk başarılara imza atmalandu. Bu organizas_vonla Tiirkiye kongre turizninde büyük bir atılım
YaPmlŞ, rakip ülkeler karşısında önem.li bir aı,antaj sağlaıruştır. Habitat toplantısıyla Ttlrkiye özellikle dış mihraklarca oluşturulatı
haksız bazı imaj karalayıcı spektl- lasyonları,uygulamalan ve güverısizlikleri bertaraf eüne ve ortadan kaldırma olaııağını <ia

yakalamıŞır. Sorumluluk arzeden imaj iyileşmesine katktda bulııracak b<ryleşi büük buluşmanın Tiırkişe'ye orta ve uzun vadede
ievkaleıle vararlı olacağı aç*tu.

İstanbul bu organizasvonla çok şy kazaıııru$ır.Uluslararası kongreler için alt .vapı eksikliği bğük ölçüde giderilerek
İstarıbul'daki bazı yapılann kongre ttirü toplantılarda kullanıIabileceğ açık seçik ortaya çıkmıştu.Daha da önemlisi bütürı <iiiırıva
kcntlerivle birliİ«e İstanbul'un daha yaşanabilir bir keııte d<lnuşttirulnesi projelerinin orta,va konularak hayata geçirilıne şansı
yakalanmıştır.Özellikle tııristik hareketlerin konsantrasyona marız kaldığı yaz sezonuıda kendi kabuğuna sıgmayarı-lrt narr içi"
turistik hizınetlerin re-organizasyonuııa &inük çalışmalann ne <lerece öneıne sahip olduğu göriilmtışt[ır. Ilabitat Ttirkiye'de kongre

. turizrninin geleceği açısından çok <lnemli bir yapı taşı oluşfurmuştur. Tiirk turiünin alternatif imkanlannı göreceli olarak
ispatlamı$ır.Böyle bir organizasyona girişirken olaya sadece ticari açı<lan bakmaktan ziyade, avaırtajlı olduğumuz kuı,vetli
yanlanrnıa bir araya getirici güç birliğine gitme- mizin daha akılcı olduğu gorulmüştlr. Örneğin;pek çok seyehat acentasının ortak
hareket etmesi sektör içi ku- ruluşlanmız için tazelenmiş bir kan olmu$ur. Bilinen bir gerçekıe turiznı sektortınün iki brrük
sorunu olan tanrtım ve pazarlama faalivetleridir. Türk turizmi bugiin hakettiği seviye.ve gelememiştir.Konuya bu açıdaıı baktığımz
zaman brrnda,tanılını ve pazaılama bütçelerine alrılan payın oldukça.vetersiz olmasındaır,bu çabalan i<lame ettirecek profeş,onel
ol- ırıayan kişi ve kuruluşlann görevlendirilmesine vanncaya kadar ki alırıan pek çok yanhş karar ve tutumların, oluşturarı kısa
vadeli politikalanıı etkisi ı,ardır.8 Tanıtım ve pazarlama olayının tam,stlırekli ızmanlaıc,a gerçek- leşmesini sağlayacak örgütlone
ve koc,rdinas_von fonksi1'onlannın etkili bir şkilde yerine getirilernernesidir. İşte,ötetlen beri var olaıı seltör içi organlar arasın«iaki
iletişim kopukluğıstirdiııtılecek etkili çalışııala- nn verimiıü dtıştıırnrektedir.Bu noktada HABİTAT Türk turizın sektortıntın ken<ti
içinden kaynaklaııan temel sorunlan kısmeır de olsa çöane ve boşluklan ıamamlama fırsatı vermesi bakımından önemli olmuştur.

soNUÇ
Habitat toplantısı,Ttirkiye'nin bugtin içinde buluııduğu sosyal,siyasal ve ekonomik şartlar altında bir d«ıııtırn noktası

olmuştur.Toplantııun sonuçlan,İstanbul ve dolayısıyla T[irkile uzıın 1rllar konuşulacaktır. Tttrkive 2004 Olimpilatlanna
taliptir.Habitat,Ttlırkiye'nin bundan somaki bu çeşit dev organizas.vonlannda bir kriter olacaktır. Habitat'ın başanva ulaşmasında
turizın sektOrtlrntlatin önde gelerı kamu ve özel kıırum ve kuruluşlar ile diğer kesimlerin biraraya gelmesivle oluşarı btıyiik
birliktelik t-evkdlede öneınli olmuştıır.ZkaHabilat ile İstanbul ve Tiiıkil,e dtııı_vanın odak noiiası haline gelıniştir.Iler alanda
profesyonellerle çalışmarıın önemi bir kez daha ortaya çıknuştu. Çeşitli kesimlerden büliik kahlımlann yaşandığı bu buluşma
neticesinde;Ttirkive,global boyutta katılım+ılann bundan sonraki tatil programlarına girecelüir.Nihai sonııç olarai da,ükemize
olan turist girişinde ve gecelemlerde dolayısıvla elde edilecek turizın gelirlerinde çok cidü artışlann kaydedileceği
söylenebilir.Böylece yeni bir turistik talep _varatma tırsatı Flabitat doğnuş olrnaktadır.Özellikle iş aleıninin dikkatlerini tlzerine

çek- meyi başarabilen bir İstanbul ve soııraki diğer büıtlk şhirlerimiz Tiirkile'de Kongre Turianinde belki de bir çığır
açacak,Giiıınrilk Birliğine paralel olarak ila ülkemiz yabancı iş adamlannın gözdesi durumuna gelecek, 2000 ve sonıaki yillarda
Tffkiye pek çok Avnıpa üJkesi içlnde çok avaııtajlı dııruma gelçelliı. Aynca, Bodrum'da yapılan y,erel lfubitat toplanüsı ve
İstanbul Avrasya Maratonu önıeklerinde olduğu gibi hizınet perso.nelinin dawanış biçimi eğitimi ile, hizmet kalitesinin iyileşirici
wısurlarıru da beraberinde getirerek bundaıı sonraki ulusal ve uluslararası dtizenlenecek Habitat'larda başarılı sonuçlann alınması
müakkaktır.

7 İpek Yolu, Sayı:9r4nkara l996,s. 14.

8 Dtinva Gazetcsi 15 Mayıs, 1996.
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