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Tıırlzm İşletmecltiğ t ae Otelclltk Yiiksekokulu

r. ciniş

Türk turizm politikasında son zamdnlarda, mevcut pazarların gğçlendirilmesinin

yanında yeni pazarlai bulma gereği gündeme gelmiştir. Ayrıca mevcut turistik ürünlerin

;;;;;J;,"y.ni tırtiıiıerin de turizm piyasasına sunulmasına geçilmiştir, T\ırizm arzLrnn

i"şiti..rji.iı-""i, ashnda talepde miydana gelen değişikliklerin sonucunda ortaya

çrkmıştır. yapılan araştrrmalar dünya İurizm talebinde önümüzdeki onbeş yılda yaş ve

g."p ",ti"ivı. 
zı.sr,it bir talep artrşı olacağrnı ve bu artışın en çok 45_66 yaş

!*irra".r-yogu.rıaş"c"ğını göstermekiedirı. Bu gelişmeden Türkiye için çıkarılacak
io.rrç; geleneĞel turizm pazarındaki ılımh gelişme yanında asıl ağırlığın, orta yaş

e;pü.ia. ortaya çıkacak yeni pazara, yeni ürün grupları ile gitmemiz gerektiğidir,

şüphesiz, turzmde ürün çeşitlendirmeye dayalı pazar|ama stratejisi sadece

TürkiyeÇe 
^özgü bir model değildir. Türkiye,de bu strateji modeli son 7-8 yılda tartışılır

t "ı. g"ii.ı.".r, ar.ry" turizm]nde her yıl ilk beşe giren Fransa, turistik ürünlerini

çeşitleiıdirerek satışa sunmaktadır. Hiç kuşku yok ki; uluslararasr turizmde, artık Avrupa

Bölgesi bir numara olmuştur. Uluslararası turizmde 1980-1990 yrllarr arasrnda toplam

seyİhatlerin Yı63,8'\ Avrupa kıtasında gerçekleşmiştir,

Avrupakıtasındauluslararasıseyahatlerinenyoğunolduğubirincibölgeise
sıcak AkdenD ülkeleridir. Akdeniz Bölgesi'nde de uluslararasr seyahatin en çok

vrg""ı.rİ";-tıt. i"pu"ya,dır. ispanya,yalze[ikle 1981,1i yıllardaki artan yoğun turist

ı Mustafa Sağcan., *Turizm Talebi ve Demograİk GeliŞmeler",
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İzmir, Mayrs 1989, s.20-21
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talebi, 199O'lı yıllar da düşme eğilimi göstermiştir. Bugün, dünya turizmin<ie, Akdeniz
havzasınrn iki yeni moda ülkesi (Türkiye ve Yunanistan) uluslararasr turizm trafiğinde ön
plana çıkmıştır2.

İsPanYa, son yıllarda turizmindeki bu tıkanıklığı gidermek amacıyla yeni arz ve
taleP motiflerine göre, ürün çeşitlendirmeye gitmiştir. Talebin, özellikle yaşlanan Avrupa
nüfusu da dikkate alınarak 55 yaş ve üstü gruba doğru akacağını belirleyen İspanya, bu
değiŞime paralel olarak, arz kaynaHarını çeşitlendirmiştir. Bu ülkedİ, yeni turistik
ürünler, indirimli fiyatlarla, farklı gelir gruplarrna ve ülke insanlarrna turizrn pazarında
sunulmaya ÇalıŞılmaktadır. İspanya'nın öncelik verdiği diğer bir turistik ürün motifi ise
kültürel turizmdir. Sonuç olarak, turizmdeki bu tıkanıklİğı gidermek için geliştirdikleri
alternatif projeler;

ı kum, deniz ve güneşe dayalı kitle turizm yerine münferit rezervasyonlar,ı Yaşlılar için turizm çeşitlemesi,. Kongre, sergi, toplantı ve iş görüşmesi ağırlıklı turizm,. Ülke kültürünü yaşayarak öğrenme amaçh tırizm,. spor ve macera ağırlıklı turizm,
ı sağlıklı ve termal kaynaklara yönelme, şeklinde sıralanmaktadır.

TürkiYe'nin de uluslararasr turizm pazarınd,a rakip ülkelerle rekabet içinde
olabilmesi iÇin talep Çeşitliliğindeki benzer gelişmelere paralel, arz çeşitliliğinde de g.İiş*"
göstermesi gerekecektir. Bunun için öncelikli hedef kitleler belirlenip, İrzjaki
ÇeŞitlendirme sağlanmalıdır. Turizmde her zaman amaç, zengin ve kaliteli turistleri ülkeye
Çekebilmektir. Örneğin, hedefimiz eğer, zengin turist olarak adlandırılan Amerika ve
Kanada Pazarlna girebilmek ise, bu tip turistlerin ahşkanlıklarını (kayak, golf, tenis, kredi
kartı kullanma kolaylığı, nitelikli ve modern işletmeler, kaliteli hizmet, hodern ve hızh
ulaŞım imkanlarının geliştirilmesi) ve bu davranış özelliklerine özgü ürun gruplarını
belirtmemiz ve tanıtmamız gerekmektedira.

2. TüRK TURİZMİNDE üRtjN çEşirLENDinııp srnetF^risilriN NEDENLERİ

Türkiye coğrafi açrdan Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir köpru
konumundadır. Bu nedenle ytı4ııl\ar bo;runca birçok uygarlığın kesiştiği bir noktada;[.
Akdeniz havzasında en az kirlenmiş deniz ve çevre varlığına sahiptir_ Ülteae aynı andadört mevsimi YaŞamak mümkündür. Manevi değerleri, sosyal ilişkiler kurmadaki
mükemmelliği, insanlarr, doğası ve kültürel değerleri ile her zamar- çekiciliğinikorumuştur.

T\rrkiYe'nin güney kıyıları oldukça sıcaktır ve Türk Riviyerası adıyla anılır.
TürkiYe coğrafi aÇıdan temZ kıyılara, kayak imkanr sağlayan dağlıara, kültuİel açıdan
birÇok müzeYe, anrta ve çeşitli uygarlıkların sayılamayac"k k"d". çok tarihi kalıntılarrna
sahiPtir. Bütün bu değerleri ile Türkiye yakın gelecekte, şimdi olduğundan daha çokturist çekecektir.

2 Eduaıdo FaYos'Sola., "A Strategic outlook for regional tourism polic/, Tourism Manaqement,Butterworü-Heinemann Ltd., Wiltshire, March 1992, s.47.
3 Hatice Dabak., "Turizmde Tanıtım ve İmaj Gelişürme Sorunlarr", Kalkınma Bankası Derqisi, T.C.Kalkrnma Bankası Yayınları, Ankara, Hazıraıı l991, s.32.
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Uluslararası turizmin sürekli ve kesintisiz artlşl, gelişen birçok ülkenin sürekli

büyüyen bu endüstriye ilgi duymasına neden olmuştur. Türkiye gibi gelişen bir ülkenin,
pazar Pay|nı artlrmaslna yönelik uluslararasr tırizm endüstrisine ilgi duymasınrn

nedenlerini kısaca şöyle belirtebi|iiw4 ;

ı uluslararası turizm talebi sürekli artmaktadır,
ı Uluslararasr turizm, döviz darboğazr sorunlarrna çözüm getirmektedir,
ı Turizm endüstrisinin gelişme maliyetleri düşüktür,
ı Uluslararası turizm, eİonomik kısıtlamalardan, tarife ve kotalardan daha az etkilenir,

ı T\ırizm endüstrisi, istihdam imkanları yaratlr,

Uluslararasr turizm hareketlerine katılan ziyaretçilerin büyük Çoğunluğunun
seyahat amacl tatildir. 1987 yıtında yapılan bir çalışmada Türkiye,nin birinci kategorideki

ülkeler arasında yer almasının temel nedeni, ülkemizin bir tatil ülkesi olarak

değerlendirilmesidiİ. Günümüzde, seyahat edenlerin tipolojisine baktığımızda, iki turist
grıibundan söz edebiliriz. Bunlar; gezginci (sirquit) turist ve tatilci (sejour) turist

gruplarıdır.

Tatilci turistlerin seyahat gğdüleri deniz-kum-güneş gibi doğal kaYnaklara,
gezgiıci turistlerin güdüleri ise çekim ülkesinin tarihi ve sosyo-ktiltürel kaynaklarına

İo"?ıİnt. Üıkemizae tatilci turistlerin oluşturduğu kitle tur2m organize bir Şekilde Paket
turlarla olmaktadır. oysa ki; Türkiye dünya turizm pazarında tarihi ve sosyo_}«iltürel

kaynaklar bakımından avantajlr bir konuma sahiptir. Türkiye geçmiş uygarlıkların ve

küİtürlerin zenginlikleriyle dolu bir açık hava müzesidir. Bu özellikleriYle TürkiYe,

gezgiıci (sirquit) turist talebine ve pazarına ağırlık vermeye devam etmelidir. Turistlerin

J.yln^t güdüleri ve nedenleri Türkiye'de daha faz|a dinlence olanağı yaratılmasını

gerektirmektedir. yabancı turistler arasında yapılan araştırmaya göre ziyaretÇilerin tatil

ğ-uatiıerinln başında değişiklik ve yaşadığı ortamdan kaçış birinci sırayı almaktadır,

Doğal güzellikleri, tarihi ve mimari dokusu ile doğal bir turizm cenneti olan

ülkemizde, değişen tüketici tercihlerinin de gözönünde alınması ile turizİn politikasında

ciddi değişikliklerin yapılması kaçınılmazdrr. Bu değişikliklerin başında da alternatif
pazar|ar a yönelmek ve ürün çeşitlendirmek gelmektedirs,

Son yıllarda Türk turizminde yapılmak istenen turistik ürün çeşitlendirme
nedenlerini iki ana başlık altında toplama mümkündür. Diğer bir deyişle, ürün

çeşitlendirmeye neden olangelişmeleri iki ana grupta inceleyebiliriz;

A) Ulusl,ararası turizm hareketlerindeki gelişmeler;

i) Dünyada, özellikle Avrupa'daki yeni yapısal değişiklikler,
2| Son yıllarda uluslararası turizm talebindeki değişiklikler,
3) Uluslararasr turizm sektöründe teknolojik gelişmeler,
4| Twrizmfaaliyetlerinde görülen ekonomik değişiklikler

a Erol Maırisalı, Şürlni Yarcan., Türk Turizm Endüstrisi Arastırması, Tfrrizm Bankası Yayınları,
Ankara, 1987, s.9.
5 Alp Timur., "ni.ı. Turizrninin Genel Değerlendirmesi", Il.Ulusal Turizm Kongresi Beledive

Ya]ıınları, Kuşadasr, Kasım 1991, s.230.
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B} Türk turizmindeki değişiklikler ve iki yapısal sorunu;

1 -Türk turizminin zamanda g o ğunlaş mcıs1

a) Talepdeki değişiklikler
b) I(apasite. boşluğu
c) Verimliliğin azalmasr
d) Rakip ülkelerdeki değişiklikler

2 - Türk turizminin me kand,a g o ğ unlaş ması (A g Io me r as g o n)

a) Turistik yörelerin taşıma kapasitesi
b) Yasal düzenlemeler sonucunda turizm yatırımlarının artması
c) Yabancı tur operatörlerinin ülk e turizmini yönlendirebilme eğilimleri
d) Çevresel değişiklikler ve sürdürülebilir turizm kavramı

3-Türk turizminde yeni turistikürünlein ön plana çıkmasıdır.

Yukarıda sıralamaya çalıştığımız, dünya turizmindekl -"tro değişiklikler ile Türk
turizmine özgü daha spesifik değişiklikler, turistik ürün çeşitlendirme gereğini ortaya
Çıkarmaktadrr. Bundan sonraki bölümde, bu değişiklikleri ayrıntılı bir şekİlde İncelemeye
çalışacağız.

AlUluslarırası Turizm Hareketlerindeki Gelişmeler

Dünya Turizm Örgütü'nün (WTo) verilere göre, 1989 yılında dünyada 405.3
milYon kiŞi -bir önceki yıla göre Vo4.|tük bir artışla- seyahat ederekyer degiştirhiştir. Aynı
Yıl itibariYle Yer değiŞtirmelerde harcanan para- bir önceki yıla göre yo\.2,Iik bir artışla-
2O9.2 mllyon Amerikan dolarıdır.

2OO0 yılına ait Dünya T\ırizm Örgütünün (WTo) yaptığı projeksiyona göre ise;
dünYada seYahat edenlerin sayısı 1990 yılına göre o/o4.5 | 'Z+.a'ıık ui. .İtrş gö*stererek
2OOO Yılında 592-690 milyon kişiye ulaşacaktır. 1989 yılındaki dünyadİ seyahat
edenlerin harcadığı toplam 2O9 mi|yar Amerikan doları ha 

-zooo 
yıınaa İahminen 3somilYar dolara 5ükselecektirt. Dolayısıyla şu anda kişi başına 617 d,o|ar olan turist

harcamasr, 20OO yılında 827 dolara çıkacaktır.

1 -Dünyada, ÖzefliLle Avrupa'daki Yeni Yapısal Değişikltkler

DünYa'da ve Avrupa'daki gelişmeleri Türk turizmi için değerlendirdiğimizde ürun
çeşitlendirme gereğinin de önemi ortaya çıkmaktadır. Şöyleki;

ı Prestroikanın sonuÇları ve Doğu Avrupahın piyasa ekonomisine yönelik yeniden
YaPılanması, Türkiye'ye yeni pazar|ar ile daha fazlri, turist ğehe oİanagın,sağlaYacaktır. Özellikle Karadeniz bölgesinde yeni işbirliği irnlİanları yu..t'-"
zorunluluğumuz vardır.

ı Amerika ve Rusya arasındaki yumuşamayı, olumlu bir jeopolitik gelişme olarakkullanabiliriz. Türkiye'ye Bağımsız Devletler Topluluğu rıll<eĞrnaen turist akışını
6 E.P.KearneY., "Redrawing the Political map of tourism, The European view", Tourism Manaqement,Butterwaıth-Heinemann Ltd., Wiltshire, March l 992, s.35.

4

l-}ı



artırabilirsek Amerika'yı Türkiye'de yatınm seçenekleri arasına sokabiliriz, Bunun

yanında, Türkiye, Bağıhsız Devletler Topluluğu ülkelerinin turizm sektörüne yeniden

yapılanma sürecinde yardımcı olabilir,
. Avrupa,nın tek p^"^İu gitmesini yeni bir firsat olarak değerlendirerek, TürkiYe'deki

işgücü maliyetleri neden"iyle yeni yabancl sermaye ortaklıkları kurulabilir ve bu yolla

Tülkiye,nin evrupa Topluiuğu,na üye olma süreci hızlandırılabilir.
. Önemli bir ekonomiı. guç dİrevine yükselen Asya pasifik bölgesindeki ülkelerle {dört

kaplan;GüneyKore,-Singapur,TayvanveHongKong)yeniveetkingirişimlerde
buİunarak turizmde yeni işbirliği ortamlarr y ar atabl|iriz,

.KişibaşınagelirilObinAmerikandolarındanyüksek25Omilyonnüfuslu,tüketici
pazar|n|oluşturan Amerika ile Avrupa ve Doğu Asya'daki bazı ülkelerin gelir ve eğitim

düzeylerinin aana aa 5rükselmesi, bu ülke insanlarını daha nitelikli ürün ve hizmet

arayışına yonıendireceilnden, nitelikli ve kültür ağırhklı organizasyon ve tur paketleri

hazlrlanması,Türkiye,yezenginvegenişturistkitleleriniçekecektir.
. Ülke ekonomileri"* ati"yu ç^prrrdu kı.ireselleşmesine yol açan, hrzlı teknolojik

yeni}ikler, yakln geıecekte 
-uıuslararası 

rekabet kurallarını önemli ölçüde

etkileyecektir. ameiikaıı bir devlet adamı, ı'Akdeniz"-geÇmiŞin, "Atlantik"
günumuzun, "Pasifik" ise geleceğin o§anusudur" demektedir,

Türkiye, bugün hala geçmişin, yani Akdeniz sınrrlarr içindeki rakip ülkelerle

rekabet etmektedir. i{albuki, ğnümüzün ve geleceğin okyanusu o1an Atlanik ve pasifik

p,azarlna da açılması gerekmektedir. Bu pizar|ara sunabileceği ürün modelinin de

tüketici ihtiyaçlarına ce.Lp ,erebilecek yapıda olmasr zorunludur, sözkonusu olan turzm

pu^iı^rrnaZ ise kültür, golf, dini, doğa,-kongre ve sağlık motifli tatiller ön planda yer

almaktadlr. Türkiye, tııriJm arzı açısından, bu tatil motiflerine cevap verebilecek sonsuz

potansiyele sahiptir.

2_Son Yıllarda Uluslararası Tufizm TatebindĞki Değişiklikler

Bol paraya, bol zamana ve seyahat etme kültürüne sahip olan kişiler, macera, iş,

iklim değişiklikteri, akraba ziyaret|eri, öğrenim, aile kökenini araştırma, alış_veriş, karşı

cinsten insanlarla tanlşma şansı, evden srkılma, değişik mutfaklann Çekiciliği ve bunun

gibi nedenlerle turizm olayına katılırlarz,

Turizm olayına katılan aktif kitlenin bu karakteristik özellikleri, günümüzde bazı

değişikliklere uğramrştır. Diğer bir deyişle, tüketici davranışlarında nitel ve nic6l bir takım

değişiklikler olmuştur. Sonlılarda 
-drrry^ 

turizminin moda ve destinasyon ülkesi olan

ru?tiy",rrl., talepdiki bu değişikliklerden etkilenmesi doğaldır. Tüketici davranışlanndaki

bu değişikliklere turizm ar-nnda yapılacak değişikliklerle cevap vermesi kaçınılmazdrr,

Sadece talepdeki değişiklikler arzın ieşitle.r-"Ji için geçerli tek neden değildir, Örneğin,

uluslararasi turizm- sektöründeki rekabetin artması, pazar gücünün saptanması,

tüketicinin üretilen turistik ürünü kabullenmesi ve ürünün fiyatı, ürün çeşitlendirmede

dikkat edilecek diğer konulardır,

Tatil kavramı, uluslararası turizm olayı jçerisinde..gun geçtikÇe .artmakta ve

beraberinde yeni turistik atraksiyonları getirmektedir. Örneğin, egzotik ve doğal

aktivitelerin botluğu, kışın yer değiştirmeyi büyuk ölçüde sağlayan kayak tutkusu ve

7 Robert T. Reilly., Sevahat ve T\ırizm Pazaılama Teknikleri. Çev. Aysel Aziz, Kültür ve

BakanLğı Yayınlarr, N,6O, Ankara, 1987, s,25,
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sağlık amaÇlı kaPlıca ve termal ka5maklardan faydalanma, yakın gelecekte uluslarardsı
turizmin geleceğini belirleyecektirs.

3-Ulusl,arara§r Turizm SeKöründe TeknoloJik Getişmeler

DünYadaki teknolojik gelişmeler, turizm sektöründe üretim verimliliğin iyileşmesi,üretimde etJ<inlik ve hizmet sistemlerinin gelişmesine yardrmcr olmuşIur. 
- 
örneğin,otomasYon sonucu değişik sektörlerde çalışan çoğu insan d,aha fazla serbest zamaıasahiP olmuŞ ve boŞ zaman değerlendirmelerindİ tatili ağırhklr olarak kullanmıştır.Özelikle telekominikasyon alanındaki değişiklikler, bireyin ğahşma, öğrenme, eğlenme,

alıŞ-veriŞ YaPma, tatile Çıkma ve seyahat etme alışkanlıklarını geliştirmiştir. Sonuçolarak; teknolojideki gelişmeler hem verimlilik artrşı sağlanması 
- 
yolunda insankaYnaklarını geliŞtirerek yeni fırsatlar yaratmış, hem de tuİizm sektöhnün yeniden

şekillenmesinde baskılar oluşturmuştur.

4-T\ırizm organizasyonlarının Getirdiği Ekoıomik Değişiklikler

Turizm endüstrisi bir ülkede ya da bölgede önemli gelir artışlarr sağlar. Turistikharcamalarr bölge ekonomisine enjekte olarak çeşitli sekt"örlerde yer alatİ bireyler veiŞletmeler üzerinde gelir yaratlcı etkilerde bulunur. Ülkemizde, turizmin, kendisine bağlı33 sektörü, dolaylı ve dolaysız şekilde beslediği tespit edilmişti;: - ----

Son Yıllarda, ulaŞtığı büyüklükler itibariyle turizm, gerek turist gönderen gerekse
de Çeken ülkeler için önemli bir ekonomik sekİör haline gJımiştlr. TuĞm ve sefahatinekonomik girdisi dünya ölçeğinde yılda 2 tıiiyon dJhrın üzerindedir. eugunı<udurumuYla turizm gelirleri dünya dış ticaret hacminin Yo4.4'tıntı oluşturutken, brİ oranturizmin ağırlıklı Pazafl olan oECD ülkeleri ıçin Yo26 düzeyinde gerçekleşmiştir. Diğertaraftan, turizm sektörü, konaklama, yeme-içme ve seyahat ticaret_-i 

"i".rrrd" +s -lıyo.,insanın doğrudan istihdam alanı olmuştur. Başka bir açıdan u"ttİer*.Ja arı"via",
ÇalıŞan her 16 kiŞiden biri turizm sektöründe çalışmaktajır. Turizmii yaratiığı işgucu,OECD ülkelerinde servis sektöründe çalışan aktif niİfusun %14'unü oıuşİu.m"tİ"aİİr.

B}Türk Turlzmlndeki Değtşikrikler ve İLi Yapısal Sorunu

Tıırizm Bakanhğı'nca 1991 yılında ATAK projesi çerçevesinde yaprlan envanter
ÇalıŞmasrnda tatil konutları, belediye belgeli konakİama t."l"l!.i ve ev pansiyorrı"., aaİiİolmdk üzere toplam yatak kapasitesinin 7o85,inin Ege ve Akdenizde sadece 5 ilink§ıılarında (Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya) İoplandığı tespit edİİmışl.. 

-vı.r",
T\ırbm Bakanlığı'ndan iŞletme belgesi alarak işletmeye uçrt urıro"n yatak kapasitesinin
7o59'unun ve 1991 Yılında bakanlık belgeli tesislerde kaydedilen 17 milyon gecelemeninYo12,7'Şintn de Yine bu 5 ilde gerçekleştiği saptanmıştır. Bu böljeiıel-ve yöreselkonsantra'syon, hiÇ kuşku yok ki, bu yörelerde sosyal ve mimari bozukluklara nedenolmuŞtur, Bu ÇarPık organizasyon, özellikle y"p""tç, tur operatörlerinin eliyle kıyıbölgelerine olan yığılımı daha da artrrmrştır.

IüYı bölgelerinde YaŞamlarını sürdürenlerin çok az bir kısmı bu hücumdan büyükticari karlar elde etmeyi başarırken, çoğunluğun, bu hücumun e.rflasyon, kalabalık,

s Jean-Claude Croize., _"Resort Development", 
,Prentice Hall, London, ,1989, s.365.

9 Turizm ToPlantıları Bildirisi., İstaııbul Ticaret odası yayınlarr, İstarıbul, 1992, s. 1 l .
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gürültü, gelenek ve göreneklere uygun o|mayan yaşam biçimleri, sosyal olumsuzluklar

ğUi çot çİşitli rahatsızlrklardan etkilendikleri saptanmıştır,

Türkiye,nin bu bölgelerinde, hem iç hem de dış turizm açrsrndan gündüz kum_

deniz_güneş, lece ise discÖ eğlence, gürültü motifli enteresan bir turizm çeşidi ortaya

çıkmıştır. Bu turDm motifi Akdeniz havzasında hemen hemen her ülkenin sahip olduğu

bir tatil çeşididir. ooıa|ısıyla, insanlar bu, betonlaşmlş, mekanikleşmiş turizm motifinden

sıkılmrşlar ve hw|a rrr"ı.ı"ş*"ya başlamışlardr. Doğaya öz|ern gün geÇtikÇe daha Çok

artmıştlr. Bunun sonucu olarak da ziyaretçilerin tatil anlayrşları değişmektedir, Daha çok

v"şlı",doğaya,ı.nıtti.","otantiky"ş^.biçimlerinedoğrukayantalebe,Türkiye,mevcut
İri"^arİ taynaklarr ile cevap vermek zonındadır,

Türkturizmi,özellikle198o1iyıllarınsonlarınadoğruzamandavemekanda
yoğunlaşma göstermiştir. Belli bir zaminda ve mekanda yoğunlaşan tur2m hareketliliği

;;;;", lu.pit kentleşme ve betonlaşma unsurlarını da beraberinde getirmiştir. Son

vı"ia" Litie turizmine dontişen Türk turizmi zama.. olarak Nisan başı_Ekim sonuna,

metan olarak da Akdeniz ve Ege sahillerine srkışmıştrrlo,

sonuçta, doğal çevrenin ve ekolojik dengenin bozulması yapılaşmanın belirli bir

plan ve program lierlsinae yürütülmemesi, kıyılarda betonlaşmaya gidilmesi, ülke

turizmini ve tatilci iu.lst pazarında çalışan yerel seyahat acentalarrnı zor durumda

bırakmıştırı

Tatilci turist pazarında, satışa sunulan paket tur kum_denz_güneş ağırlıklı.olup,

organize seyahatleri içerir. Bu ürün-modeli, Akdeniz'e komşu olan Mrsır, İspanya, italya

gibi ülkelerin de ,azglmediği bir tatil motifidir. Bu sektörde çahşan dev tur operatörleri

talebi çok rahatlıkla'yö.ri.i"air"uıı-ektedir. örneğin, destinasyon ülkesinde oluşabilecek

en ufak bir olayı trlvui ".t şıurı, yöre halkının turiste bakış açısı, ilave vergiler gibi)

tut.rr. edip, talebi Üm-deniz-güneş ağırlıklı bir başka ülkeye kaydırabilmektedirler, Bu

yüzden, örneğin ülkemizin aana homojen bir özelliğini yansltan kültür ağırlıklı

""v"t "il".ı. 
bıi taıebln tüketici bazrnda değişmesi olanaksızlaşacaktırı2,

l)Tiirk Turizminin Zamanda Yoğunl,aşması

ülkemize organize edilen turların genellikle yaz ay]rarında yoğunlaştığrnı ve ülke

turizmini dönemselli'k özelliğini koruduğunu söyleyebilir2 _ yaz ay|arında özellikle _Mayrs,

Haziran, Temmuz ve Ağustis aylarında_ Temmuz ve Ağustos döneminde ülke turizmini

taşryan yöreler ciddi problemlerle karşılaşmaktadır,

paket turlarla yapılan seyahatlerde gidilecek yöre ve zaman, kişilere göre

değişiklik gösterebilmeı<iejt. Genellikle revaçta olan yerlere, birçok tur operatörü tur

düzenlemekte, bu nedenle müşterinin d,aha faz|a seçeneği olmaktadır. Örneğin, Yüksek

sezonda dah çok tur düzenlenmekte, turların doluluk oranlnın düşük olduğu

ıo Ayhan Gökdeniz., "1991 Turizm Yılı İçin Alternatif Politikalar", S.Turizın Sempozırumu. Tebliğ,

Aydın,2 Nisan l991, s.3.
;İd5| Gökdeniz., "S.yrr,^t Acentalarınrn Sorunlarr", I.Ulusal T\rrizm Kongresi-Beledive Yavınlaiı,

Kuşadasr., Kasım 1990, s.291. f,_,__,^^_1^_ §^_.._ı^_, nii*_ıa (1aaatı;;frı.". botaent., "üı<emize Düzenlenen paket T\ırlarda Karşılaşılan Sorunlar", Dünva Gazetesi,

1O Iİasım 1990, s.6.
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zamanlarda ise tur operatörleri işi artırmak için indirimli paket turlannı devreye
sokmaktadrrl3.

a}Talepdeki Değişiklikler

:i periyodik ?,amaLrıda
YoğunlaŞtırmaktadır. Bu zamanlAr Ternmuz-Ağustos gibi yükselr sezon dönemini ve
Kasım-Nisan arasr olan (toplam 6 aylık dönemi) ölü sezon dönemini kapsamaktadrr. Bu
aYların dıŞında kalan zaman periyodu ise (Mayıs-Haziran-Eylül ve Ekim) düşük sezon
olarak değerlendirilir.

Kum, deniz ve güneŞ motifli seyahatler için, hiç kuşkusuz gidilen ülkenin hava
durumu önemlidir. Tatil amaçlı turistik ürün satın alanlar geneliÜe Temmuz-Ağustos
lYll.rll tercih etmektedir. Türk turizminin dönemsellik özelliği, kaynakla.ın ralyonel
kullanılmasını güÇleştirmektedir. Temmuz-Ağustos aylarrnda maksİmum kapasiİe ile
ÇalıŞan konaklama üniteleri, Kasım-Aralık ve ocak-Şubat ayların da o/o2o-25 gtul arrşrtbir doluluk oranı ile çalışabilmektedir. Tatil tur2mine yönelik sayfiye otelİerinde ise
doluluk oranlarr %olO'larda §eyretmektedir. Bu yörelerde hizmet ürJtmeye çahşan çoğukonaklama .üniteleri, genel giderlerini karşılayamadıkları için, işletmeİerini 

".rnnbitiminde kapatmaktadırlar. Türkiye'deki otellerin maksimum kapasite ile çalıştıklarıaylar, turizm sezonunun en yoğun olduğu dönemlerdir.

b)Kapasite Boşluğu

Ülke turizminin, maksimum kapasite sorunu sadece konaklama işletmelerinde
görülmemektedir. Örneğin, Türkiye'ye turist getirmeye yönelik charter taşımacılığı yapan
seYahat Şirketleri de kapasite boşluğundan yakınmaktadırlar. Sonuç oıaraır iİıteturizminin dönemsellik öze||iği, konaklama ve seyahat işletmelerinde, belİrli aylarda atılkapasite yaratmaktadır. Yaratılan bu kapasite uoiıuğu personel istihhamından
Pazar|amaYa, hammadde alrmından reklama kadar biİ dhi problemi beraberinde
getirmektedir.

c)Verimlitiğin Azalması

EndüstriYel iŞletmelerde olduğu gibi, turizm işletmelerinde de kaynakların
rasYonel kullanılmaması verimliliğin düşmesine neden olmaktadır. yıhn sadece İİ<i ayında(Temmuz-Ağustos) maksimum doluluğa ulaşabilen sayfiye otelleri, diğer aylard a o/oÖo3o
doluluk kaPasitesi ile Çalışmakta ve kışın da işletmelerİni kapatmaktadırlar. Her şezondeğişik personelle hZmet vermeye çalışan bu işletmelirin en güncel sorunu
gazar,|amadır. Doluluk oranlarınr artırmak için çeşitli promosyon çalışmalarrna _fiyat
değiŞikliği, Yüksek S€zon- düşük sezon fiyat farklılığı, grup İndirİmleri ve fiyat*ın
düŞürülmesi gibi- giden konaklama işletmelerinde bir diğİr problem bu.kampİ,nyaları
Yürütecek nitelikli kalifiye eleman yokluğudur. Daha çok satış için yapılan bu ç"ırş-uıu.sonucunda oluşan en önemli problem ise; hizmet kalitesinin auşmesidır.

.. VeÇimliliğin düŞmesi, sadece konaklama işletmelerinde görülmemektedir.
Örneğin, 'seYahat ve ulaştırma işletmelerinde de dönemsellik sonucunda verimlilikdüŞmektedir. Seyahat acentaları, verimliliğin düşmesinden birinci derecede etkilenen

13 J.Pauline Sheldon, James Mok., "Paket T\ırlara Olan Talep", Cev. Tuqev yavınları. istanbuı, ocakl989, s.48.
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turizm işletmeleridir. Çünkü hem doluluk garantisi verdiği otelleri, hem de charter
uçaklarındaki koltuklaiı doldurmak zorundadırlar. Doluluk oranlarına gÖre; personel,

kiralık otomobil, transferman ve otobüs saylsrnı artırmak veya azaltmak

durumundadırlar.

yine charter uçak şirketleri ülke turZminde görülen mevsimlik yığılmanın

zatar|arını faz|asıy|a çekmektedir. Türk turizminde sezonluk bir anlayıŞ hakim olduğu

için, charter şirkitleri sezon başr (Mart, Nisan hatta Mayıs aylarında) dolu gelip boş

dönmekte, sezon sonunda ise (Eylül ve Ekim aylarında) boş gelip dolu dönmektedirler.

d|Rakip Ülkelerdeki Değişiklikler

Özellikle son yarım y,uııyıl içinde turizmin iktisadi açıdan önemini sadece geliŞmiŞ

ülkeler değil, gelişmekde olan ülkeler de kavramışlardır. Tlırizmin, milli gelir, istihdam,

ödemeler dengesi vb. makro değişkenler üzerindeki olumlu etkisi kalkınma Çabasındaki
bu ülkelerin etonomilerine ivme kazandırmıştır. Örneğin, Maldiv Adaları ve Barbados gibi

bazı l«içük ülkelerde turizmde yaratılan katma değerin milli gelire oranı 7o60'ı

aşmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde turizmin :nız]ıa genişlediği 1960-1968 yılları
arasrnda ihracat ge1i/1eri o/o7.6 oranında artarken, turZm gelirleri %o11 oranında

artmlştlr.

1985 yılında Avrupa Seyahat Komisyonu, tatile çıkan Avrupa Toplı,ıl.ugu

vatandaşları üzerinde bir çalışma yapmlş ve tatil çeşitlerine göre mevsimliğin etkisini

araştırmrştlr. Araştırma sonucunda mevsimliğin üç değişik tipi belirlenmiştir.

ı yerli tatilcilerin mevsimlik özelliği uluslararasr tatilcilere göre daha gÜÇlüdür.
ı çalrşan gruplar tatl|eyaz mevsiminin en üst noktasında (Temmuz-Ağustos aylarında)

".y^n.t" çrtarlarken, diğer tatilciler tam tersine, kalan aylarda tatile Çrkmaktadrr.
ı T\ırizm talebinin mevsimlik özelliği, zengin kuzey doğu ülke vatandaşlarrnda daha az

görülmektedir. Bu ülke vatandaşları tatile daha çok ölü sezonda (Arahk-Nisan arası)

çıkmaktadır.
ı Günümüzde ise, seyahat organızatör|eri turizmin mevsimlik özelliğini önlemek iÇin üÇ

değşiik strateji gelişürmişlerdirıa;
ı Pazar ve ürün çeşitlendirme,
ı Yaz tatillerinin lehine olan gelişmeleri ortadan kaldırma, ve
ı Mevsimliğin ortaya çıkardığı sorunları çözrne stratejisidir,

Avrupa Topluluğu ülkeleri dışında, uluslararası tıırİzm hareketlerİ içerİsİnde hem

orijin hem de destİnasyon ülkesi olarak yer alan Amerİka ve Japonya vatandaŞlarının da
mevsimlik turizm talebine bağlı kaldıklarrnı söyleyebi|iriz,

2-Tiirk Turizminln Mekanda Yoğunlaşması

Turizmin belli bir dönem bo5runca, bir mekanda yoğunlaşması; fiyatların
yükselmesine, trafik kaza|arı gibi risklerin artmaslna, aşlrı yüklenmeden dolayı çeşitli
altyapııarın aşlnmasına, turistik tesislerin belli bir dönem boyunca çalışmasına, yoğun

la John McEniff., "Seasanality of Tourism Deemand in the European communit/, Travel Tourism
Analyst, Business International Ltd. N.3, London, 1992, s.73.

A

9

a

4
ı

İ . _},



J

o

dönem dışındaki işsizlik sorunlarlna,
denges ız|ık|ere sebep olmaktadır ı 5.

çevre tahribatına ve bölgesel kalkınmada

UYgulamada da, turDmin mekanda yoğunlaşmasının sözkonusu olan bu
dezavantajları beraberinde getirdiği görülmüştur. Gerçekten her türlü alğıapısı belli bir
nüfusa göre kurulmuş olan kşrı kentleri ani bir nüfus artışryıla karşılaşmışlardır. Bu
nüfus artıŞrnrn, mevsimler arasr farklılığ da büyük bo5rutlara ulaşmıştır. Öİneğin, bir
Antalya kentinin yerleşik nüfusu 1980 yılında l75.3OO iken, 1990 yılında sab.ooo,e
ulaŞmıŞtır. Ancak aynı kentin,yaz aylarındaki nüfusu ise bir milyonun üzerine çıkmıştrr.Bu tür örnekleri çoğaltmamız mümkıindür.

a)TuristiL Yörelerin Taşıma Kapasitesi

Son Yıllarda turistik kentlerde görülen nüfus artış hızı birçok sorunu beraberinde
getirmiŞtir. ğrneğin, günümüzde hiç bir turistik yöremizde ulaşım, su, atık toplama ve
arrtma YaPılarr, üstyapı gelişmesi paralelinde geliştirilmemiş, tarım alanları ve ormanlar
Yok edilerek, turistik alanlara dönüştürülmüştür. Turistik alanlar zaman|a gelişmiş,
büYümüŞ Ve sonuÇta mevcut kapasiteyi kaldıramaz olmuştur. Bu bağlamda gıİncel
sorun, yeni turistik alanlar yaratmak veya mevcutlarını geliştirmektir.

Turistik alanlarda mevcut olan doğal verilere ek olarak yapılan düzenlemeler
sonucu alt ve üst yapıda sağlanan gelişmeler, belirli bir zaman- diliminde bölgede
beklenmeYen VeYa tahmin edilemeyen bir yoğunluğun yaşanmasrna yol açmaktadır. Bu
aŞırı geliŞme turistik alanlarda çevresel, mekansal ve sosyal sorunlara neden olmaktadır.
Bu sorunlarrl6;

1) Mimari bozulma, . l
2| Dağllımsal bozulma (Turistik yörelerde belirli alanlardaki aşırı yğlmanın yol açtığ

s_orunlar, örneğin, Kuşadası Kadınlar Plajı)
3) Üst yapıda fazla yüklenme,
4| Trafik karmaşası,
5) Yerel halkın farklı tutumları, şeklinde sıralayabiliriz,

b)yasal Düzenlemeler §onucunda Turizm yatırımlarııın Artması

Ülkemizde turistik yoğunlaşmanın fazla olduğu bölgelere baktığımızda Ege veAkdeniz'in ilk sıralarda yer aldığnı görmekteyiz. Xu§tusuz, bunda 
"r, 

uryrt .r!d"r,
TürkiYe'nin toPlam yatak kapasitesinin -turizm işletme belgeli, 1991 yıl sonu itibariyıe_
%60.2'sinin bu iki bölgede (Ege ve Akdeniz) bulunmasıdır.

Uluslararasr turizm hareketlerinde, Akdeniz ülkeleri içerisinde T\ırkiye,nin payı
gün geÇtikÇe artmaktadır. Şüphesiz ülke turizmindeki bu sayısal artlşn nedeni, 19bot
Yıllarda uYgulamaya konulan liberal ekonomik politikalann varlığ,ıdır. Bu yıllarda
uygulanmaya baŞlanan ekonomik politikalar gereği, turizmde de 1982 yılında 2634 sayılı
Yasal bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu düzenleme ile ülke turizminde, ığ83 yılında os,se+

t5 Commission of üe E.C., "The Eurepean Communi§ı and Tourism", European File. Brussels,1987, s.7.
ı6 AlP Timur., "Konaklama İşletmelerinde İçsel ve Drşsal Ekonomiler", I. Ulusa.l Turizm Koneresi.Kuşadası Beledivesi Yavınlarr, Kuşadası, l99O, s.1 18.
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olan turizm işletme belgeli yatak sayısı, 1993 yıl sonu itibariyle 235,238'e yükselmiŞtir.
1996 yılsonu itibariyle bu sayı 295.000 turizm işletme belgeli yataktır. 2634 sayılı turizm
teşvik yasasına ilaveten, sonraki yıllarda yat, av, golf ve termal turizmine yönelik yeni
yasal düzenlemeler ve teşvikler getirilmiştir. Ayrıca 6224 sayıllı "Yabancı Sermayeyi
Teşvik", 362 1 sayılı "kıyı Kanunıı" ve 2872 sayılı "Çevre Kanunu" \|e, 2634 sayılı Turizmi
Teşvik yasası desteklenmiştir. 2634 sayılı Tur2mi Teşvik Yasası'na göre yatırımcıya;
gümruk muafiyeti, yatlrrm indirimi, teşvik kredileri, fon kaynaklı krediler, kaynak
kullanım destekleme pirimi, kamu arazisi ve işletme kredisi gibi kolaylıklar sağlanmıştır.
Bu yasa ile getirilen teşvik esaslarr sadece konaklama sektörünü değil, aynı zamanda
seyahat acentaları ve ulaştırma şirketlerini de ilgilendirmektedir.

1972 yılıında 1618 sayılı yasa ile desteklenen seyahat acentalarının sayısı 1984
yılında sadece 437 1ken, |992yı| sonu itibariyle |434'e ulaşmıştır. Uluslararası havayolu
taşımacılığında, Türk Hava Yolları'nın (1993 itibariyle) toplam koltuk kapasitesi 8315'e
yükselmiştir. Aynı yıl itibariyle özel sektör hava taşıma işletmelerinin toplam koltuk
kapasitesi de 1.313.76o'dır. T\ırizm sektörünün değişik bölümlerindeki bu sayısal artlşrn
nedeni şüphesiz 2634 sayılı yasa ile getirilen teşviklerin cazibesi ve faydalanma isteğidir.

Sonuç olarak; 2634 sayılı T\ırizm Teşvik yasası ile getirilen teşvikler Ege ve
Akdeniz bölgesindeki turizmin kalkınmasına yardımcı olmuştur, diyebiliriz. Bu iki
bölgemfue slklşan ülke turizminin, ülkenin diğer bölgelerine yaymak için yeni teşvik
tedbirlerine ihtiyaç vardır. Türk turizminin, bugün güncel sonınu turistik ürün
çeşitlendirmesidir. Getirilecek teşvik tedbirlerinin ürün çeşitlendirmesine yönelik olmasr
gerekmektedir.

ctyabancı Tur operatörlerinin Ülke Turizmini Yönlendirebilme Eğiliınleri

Son yıllarda ülkemize karşı artan yoğun talep sonucunda bir anda yüzbinlerce
turist getirebilecek dev yabacı tur operatörleri turizm sektöründe boy göstermeye
başlamıştır. Bu şirketler ülkemize getirecekleri yüksek döviz ve know-how girdisi ile
ülkemize önemli katkı sağlamışlardır. Fakat uzun vadede bu yapılaşmanın çeşitli
sakıncaları olacaktır.

Kitle turizm pazar\ tatilci turİst pazarıdır. Kİtle turİzm pazarında çalışan tur
operatörleri tatil köyü-konaklama işleticisi firmalara ve charter havayollarına sahip
bütünleşmiş büyük firmalardır. Konaklama işletmesinin yönetiminin tur operatörünün
sahipliği altında olduğu ve paket tatilin düzenlendiği çekim ülkesine, ulaşımın tur
operatörünün sahip olduğu charter havayolları ile yapılması halinde, tatil köyü
işletmeciliğinde sağlanan gelirler oldukça yüksektir. Bazı temel varsayımlar altında kitle
turist pazarında çalışan, charter havayoluna sahip ve kendisine bağlı bir yönetim firması
tarafından işletilen bir tatil köyüne düzenlenen paket tatilden tur operatörünün elde
edebileceği gelirler hesaplanabilir. Böyle bir hesaplama sonucunda ortaya çıkan karlılık
oranları, neden yabancı firmaların konaklama yatrrımlarrnı değil de, yönetim
sözleşmelerini tercih ettiğini açıklamaktadır.

Kitle turizm pazarında bir tatil maliyetinin yaklaşık 1/3'unü charter havayolu
ulaşımı ve 2/3'unü konaklama ve yer hizmetleri giderleri oluşturmaktadır. Paket tatilin
satış fiyatının yaklaşık %10'u perakendeci seyahat acentasının geliridir. Tur operatörü
tatil paketinin toptan satışından yaklaşık o/o8 i|a o/"|2 kar sağlar. Kalan bölüm, charter
havayolları ile konaklama ve yeme-içmeyi içeren yerel hizmetler maliyetidir.
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KuŞkusuz tüm operasyon evrelerinin tur operatörleri tarafından planlanması ve
denetlenmesi tur organizatörünün karını yükseklere çıkartacaktır. Buna karşılık tüm
turist pazarını, tesisleri yönetecek uzman kadro olmaksızın kaybetme tehlikesi vardır. T\.ır
oPeratörleri, kitle pazarında turizm talebini yaratan ve yönlendiren kuruluşlardır.
Pazar|ama ve talebi yönlendirme güçleri çok yüksek olan bu firmaların pazar koşulları
değiŞtiği (ek vergiler, ürün fiyatının yüksekliği, terör olayları gibi) zaman turist talebini
anında başka çekim ülkelerine kolaylıkla kaydıracakları kuşkusuzdur.

Turistik ürün girdilerinin yabancı işletmecilerin sahipliği, yönetim veya denetimi
altında olduğu bir kitle turizrn pazarında; elde edilebilecek döviz gelirlerinin büyük bir
bölümü 5rurt dıŞında kalmaktadır. Gelir dağılımı incelendiğinde, gelişen bir kitl! turist
Çekim ülkesinin, turizmden sağlayacağı gelir, olması gerekenden çok daha azdır. Krsaca,
Yurt dıŞında satılan her paket tatil fiyatının büyük bölümü, yabancıların gelir elde
etmesini sağlayacaktır, diyebiliriz.

Özellikle son yrllarda değişen pazar koşullanna koşut olarak, T\.ırkiye,ye uçuş
hizmeti sunan ve turist taşımacılığı yapan yabancr charter seferlerinin ve firrnalarınrn
saYısında artıŞ görülmektedir. Tatilci turist talebini karşılayan charter uçuş maliyeti,
havaYolu firmalarının yabancı sahiplik altında olmasından dolayı yurt dışında'bırakıİmış
bir döviz geliridir. Ulaşım maliyetinin bir turun toplam maliyetinin önemli bir bölümünü
oluŞturduğu gözönünde bulundurulursa, tatil köylerini hedef alan bir paket tatil fiyatının-tur oPeratörünün karı ile birlikte- en az. yarlsı satış yapıldığı anda yurt dışında
kalmaktadır.

Yabancı tur operatörlerinin dikey entegrasyonlarr uzun vadede Türk turizminde
ÇeŞitli sakıncalar doğurabilir. Örneğin, piyasa tamamen kendi hakimiyetlerine geçebilir ve
böYlelikle Pazar monopolleŞebilir. Çünkü, operasyonunun her evresinde t"rral yu.,
kuruluŞları (seyahat acentaları, otel işletmeleri, charter şirketleri gibi) görev almaktadır.
Bu da pazardaki yerel seyahat acentalarımlz||lzlJn vadede güç durumlarda bırakacaktır.
Ülkemize gelen turistlerin %oS7'sinin organize turlarla geldiğini ve organize turlarda (paket
turlarda) dövizin %S5'inin dışarıda kaldığını düşünürsek, dikey bütünleşmeae'uıte
dıŞında kalan döviz miktarı ve oranı daha da artacaktır. Konulru biraz daha açacak
olursak, seYahat acentalarrmw o/oIO kar marjı ile çalışan kuruluşlardır. Örnegin, bir
Yabancı entegre kuruluş ülkemizde hisselerini satın alacağı bir acenta ile çaııŞıyorsa,sözkonusu olan acentanın kar marjrnı o/o|-2 o|arak gösterebilir.

T\ırizm sektöründe faaliyet gösteren yerel tur operatörleri seyahat işletmeciliğini
hem Çekici hem de karlı bulmaktadır. Seyahat sektöründeki karlılık ekonominin di'ger
sektörlerindeki karlıhktan daha düşüktür. Ancak sektörün çekiciliği seyahat sektörüne
daha az|a saYıda firmanrn girmesine neden olmaktadır. Sektörde 1uttİnıeşme arttıkçakarlıhğın artacağr düŞünülebilir. Kültür turları pazafl, tatilci turist pazaİından daha
sağhklı ve güvenli gelişmektedir. Sektörden çıkışların çok fazla olduğu bİr ortamda l«iltürağırlıklı tur Pazarında çalışan seyahat işletmelerinin verimliliği ve yaşam olasılığı dahafazladır. DolaYısıyla Türk turizminde turistik ürün çeşitlendİrme stratejisi lıe 1ı<uıtur,üÇüncü YaŞ, golf ve Yat gibi) yerel seyahat acentalarımızın d,a bu yapısal sorunlarr çorr-.kavuşmuş olacaktır.
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dtÇevresel Değtşiklikler ve Sürdürülebilir Turizm Kavramı

Turizm sürecinde yaratılan olumsuz gelişmeler negatif dışsallık ve sosyal maliYet
kavramlarını beraberinde getirmiştir. Turist sayısındaki hızlı artıŞ ile birlİkte, turizm 

,:,

kaynaklarında ekonomik, sosyal ve fZiki sınırlaİ aşılmaya başlandığında, negatif etkiler
ve bunların engellenmesi için alınması gereken önlemler gündeme gelmiŞtirlz. Zarnan|a, :

bu negatif etkilİr hem turistler için hem de turist kabul eden bölge ya da ülkelerdeki Yerli -
halk için daha da belirgin hale gelmiştir. Örneğin, ulaşım olanakları, su, enerji gibi :
altyapı hizmetlerinden yJterince yİrarla.r"-ama, rant artrşlarr dolayısı ile ortaya çıkan A

g.İl. a"gır*rnda bozulma, sosyal yapıda hızlı değişmenin sonuçları, tarihi, kültürel ve

ioğal çlvredeki bozulma ve kirlenme, yöresel insanın bozulan sosyal maliyet

un-surlaİından birkaçıdır. Turist için ise olumsuz etki; altyapı yetersizliği ve sıkıŞıkhk
nedeni ile rahatsızlık, turizm imajındaki bozulma, dolayısı ile beklentilerin
karşılanamamasldır. Bu olumsuz etkilerin bozulan yöreye turistik akımlarrn azalması
sonucunda ortadan kalkabileceğini söyleme olanaksızdır. Çünkii, yöre, çevrese!
kirlenmeye ve bozulmaya uğramıştır. Bu olumsuzlukların yeni oluşan turistik yörelerde

yaşanmaması için stratejik planlamaya gidilmesi zaruridir,

Kısaca optimalite denilQn bu planlama kavramında, negatif etkilerin sosYal,

ekonomik ve fiziki ortamlarda bozulmaya yol açacak ölçülere ulaşmayacak bir turizm

hacminin geliştirilmesinden söz edilmektedir. Planlama, iki temel noktada

odaklaşmakÜdır. Birincisi, turistik yöre ve alanlardaki negatif ölÇüler görülmeYe

başhnjığında, eşik noktaslnrn, diğer bir deyişle, alanın taşıma kapasitesinin noktasrnrn,

tanımlanması ve hesaplanması, ikincisi ise, gelecek kuşaklann da turizm kaYnaklarını

kullanmasını sağlamak amacıyla turizmden beklenen yararları sürekli kılacak biÇimde,

iktisadi hedeflerle çevre program ve stratejilerini birleştirmektirı8. Bu modelin adı

sürdürütebilir kalkrnmaiır. srratı.tiı"tiıii kalkınma (sustainable development), f

bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme

olanağından ödün vermek-sizin karşılamaktırıg,

Geoffrey Wall; bu model çerçevesinde, sürdürülÖbilir turizmin (sustainable

tourism} ç.rr.".l turizm değerlerine er1 az zarar veren bir yapıya sahip olduğunu

belirtmiştir2o. çevre ile turizm birbirine bağımlı iki değişkendir ve aralarında haYati bir

bağımlılık vardır.

Akdeniz bölgesinde yer alan Türkiye,nin kıyı turizm alanları, İspanya ve

Fransa,ya göre şimdilik daha az çevresel baskılarrn altındadrr. Bu ülkelerin Akdeniz

Bölgesihde yer alan kıyı turizm. alanları, hızlı gelişmenin ortaya çıkardığı yıpranmadan

utıfiit ölçüje etkilenmişlerdir. Örneğin, İspanya,nın Akden2 kıyıları plansız, programs,

17 Llyod E.Hudman., "Tourist Impact; The Need_for Regional Planning", Anna_ls of Tourism Research,

Perg-arrlon Press Ltd., Vol. 5, Num.1, London, 1978, s,112,
18 wTo, "Tourist Carrying Capacity"., Industrv and Development,Yo|.7, Num,1,, Madrid, 1984,

s.31-36.
t9 Mahir Füsunoğlu., Sürdürülebilir Kalkrnma ve Ekonomi, Türkiye Çewe Sorunları Valdı Yayınlaıı,

Ankara, 1990, s.13.
zo Geoİfrey Wall., .lnternationa.l Collaboraüon in the Search for Sustainable Tourism in Bali,

ındonesia,i Journal of Sustainable Tourism, Channel View Books/Multilingual Matters Ltd., Vol, 1,

Nufn. l, London, 1993, s.46.
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turistik gelişme karşısrnda ylpranıruş, temiz bir alanda denize girmek neredeyse
olanaksızlaşmrştlr2 l.

Çevresel değerlere bu kadar dikkat eden ülke insanlarının kendi yaşadrkları alan
ve merkezlerde de çevre konusuna duyarlı yaklaştıkları tespit edilmiştir. Öze[ikle
sanaYileŞmiŞ Batı Avrupa ülkelerindeki yeni yasal düzenlemeler, çevrenin sosyal maliyeti
dikkate alrnarak yapılmıştır. Örneğin Avrupa Topluluğu ülkeleri, Avrupa'nın doğaİ ve
kültürel mirasınr korumada öncelikleri ve koruma alanlarını tespit etmişlerdir. Özİlliı<le
dağhk ve kıyr bölgelerde açık alanların korunması için dağlık ve kıyı bölgelerde açık
alanlarrn korunması için "Ekolojik Harltalama' isimli yeni bir sistem geliştirmişlerdir.
Bu sistemin amacı; doğal çevrenin korunmasl ve gelişimi için sosyal ve ekonomik
baskrlarrn dengelenmesine yardrmcı olmaktır22.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Ülkemiz, büyük turizm potansiyeline sahip olmasına rağmen, uluslararası
turizmde, 19801i yıllarda uygulanan ekonomik ve turizm politikaları ile bir yer edinmeye
ÇalıŞmıŞtır. Uygulanan bu turizm politikaları sayesinde 1983-i989 döneminde gelen
Yabancı'saYısında o/ol74'|ilk, döviz girdisinde o/ol8O'lik ve yabancı yatırımlarda vozso'ıık
bir artış sağlanmıştrr.

199O'lı Yıllara gelindiğinde, Türk tırizm| özellikle gelişmiş Batı Avrupa
ülkelerinde moda olma özelliğine kavuşmuştur. Bu özelliğine rağmen, Türkiye, turizmde
teknolojik, sosyal ve ekonomik gelişmelere geçmekte zorlanmıştrr. Ülkemiz, dlşük ücretli
gruPlara bir tatil ülkesi olmaktan öteye gidememiş, sunduğu tek ürün modeli de bakir
Plajlar ve denZler olmuştur. Türk turizmindeki bu sayısal artış, 

"dönemin turizmcileri
tarafından baŞarı olarak lanse edilmiştir. Türkiye'ye gelişlerdeki sayısal artış, konaklama
ünitelerinin sayısını artrmlş, yatınmlar kum-deniz-güneşe dayalı bölgelerde
Yoğunlaşmıştır. Bütün bu gelişmelerin yanında, özellikle elit kesimlerin ikinci konut
$ıaz|ık ev) isteği artmrş, mevcut mekanlar, insanları ve getirdiği sorunlarr taşıyamaz
olmuştur.

Günümüzün turizm anlayışr, ekonomik yönden verimli, toplumsal yönden
sorumlu ve doğal Çevrenin kullanımı açısından bilinçli turizm çeşitlerinin ,ygrÜ.r-"",
Şeklindedir. Bu aÇrdan, örneğin Akdeniz'e sahili olan ülkeler turizmde çeşiİlendirmeyegitmiŞlerdir. Alışılmış trırızm merkezlerinde deniz, kum ve güneş turizmi hareketlerine
katılım her geçen gün azalmaktadır, Ülkemiz turizminde de turistik ürün
ÇeŞitlendirmesine yönelik ciddi çahşmalar aktif bir şekilde yapılmaktadır. Örneğin;
YatÇılık, kano, rafting, dağcılık, şu altı ve su üstü sporları gibi turistik ürün grupİarı
bunlardan birkaçıdır.

Yine bu ÇalıŞmalar paralelinde, doğal ve ktiltürel değerlere duyulan özlem
ÇerÇevesinde, eko turizminde de uygulama aşamaslna geçilmiştir. Bu amaçla, mevcut
tabiat koruma alanları ve milli parklara yeni ilaveler yapılmaktadır. Ülkemiz, turizm arz
kaYnakları aÇısından sonsuz olanaklara sahiptir. Ülkemizdeki, tırizm arz kaynaklarını,
pazar çekim gücü yaratabilme açısından iki gruba ayırablliriz;

ıl Turizm Yatırrmcrları Derneği (TYD) Dergisi., İstanbul, Ekim 1989, s,l8.
22 Bedriye Tunçsiper., "Avrupa Topluluğuna Entegrasyonumuzun Tiirk T\ırizmine Etkileri,,, Ttrrizm
Yıllığı 1992, Kalkınma Bankası Yaynlaıı, Ankara, |992, s.I99.
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a|pazat Çekiciliği Yaratabilen, Gellşmiş Turistik Ürünler: Ülkemizde kum,
deniz ve güneşe dayalı tatil turizmi, tarih, kültür ve sanat ağırlıklı turizm, dinİ turizm ve
yat turizmi bu gelişmiş turistik ürünlerin en önemlileridir.

b)pazaİ Çetlclllgl Yaratabllen, Getiştirilmesi Gerekli Turistik Ürünler:
Ülkemizde, kongre, sağlık, dağcılık ve krş sporlarr, spor ve doğa, yayla, yat, gençlik ve

üçüncü yaş turizmi geliştirilmesi zorunlu olan ürün veya, ürün gruplarıdrr. Bu turistik
ürün gruplarınıbiraz açacak olursak, örneğin, sağlık turizminde termalizm, klimatizm ve

uvalizm, spor ve dağ turizminde de avcılık, rafting, botanik inceleme, ornitoloji (kuş
gözetleme), jeolojik oluşumları inceleme, çiftlik ve kırsal turizm, atla doğada gezme, milli
parklarr görme ve kamp kurma bu ürün gruplarından bzılarıdır.

Türk turizmindeki bu mekansal konsantrasyon yeni tur2m yörelerinin ve turistik
ürün çeşitlerinin aranmasına yol açmlştlr. Ülke turizminde son yıllarda yaşanan bu
yoğunlaşmanın ana nedeni, turistik faaliyetlerin kitle turizmine dönüŞmesidir. Bu
bölgelerde faaliyet gösteren tur operatörleri ve seyahat acentalarr da gÜnün modasrna
uyarak, büyük turist gruplarını yılın belirli aylarında (Temmuz ve Ağustos gibi) Ege ve

Akdeniz sahillerine taşıma işini üstlenmişlerdir. Yapılan araştırmalar, Türkiye'nin ucuz
bir ülke olduğu için tercih edildiğini göstermektedir. Daha ilit ve yüksek gelirli turist
gruplarını Türk turizmine çekmenin formülü, bu pazarın yapısmrn ve özelliklerinin
araştırılmasında yatmaktadlr.

Dünya T\ırizm Örgütü, son yaptığı çalışmada, turizm hareketlerine katılan
tüketicilerin lehinde, bu yönde bazı ilke kararları almıştır. Bunlar;

ı Tlıristlere seyahat ve konaklama sırasında müml«in olduğunca serbestİ tanınmasr,
ı T\ıristlere yerel halk arasında sosyal temasrn ve anlaşma ortamının geliştirilmesi,
. Ülke halkının tatil yapmasını kolaylaştıracak önlemler allnması,
ı çeşitli gelir gruplarının ihtiyacını karşrlayacak arz türlerinin geliştirilmesi,
. TurDm potansiyeline sahip bölgeler araşında sosyo-ekonomik yönden az gelişmiş

olanlara öncelik tanınması,
ı çeşitli büyüklüklerdeki yöresel sermaye birikimlerinin örgütlenerek turizm

yatlrımlanna yönlendirilmesi,
ı Turizmin sağladığı istihdam olanaklarından yöre halkının mümkün olduğunca geniŞ

bir şekilde yararlandırılması,
ı T\ırizmin gelişmesinin ihtiyacı olan mal ve hizmet girdilerinin öncelikle bölgeden

karşılanması,
ı T\ıristik bölgelerin geliştirilmesi sırasında çevre verilerinin belirlediği (doğal-kiiltürel)

gelişme srnırlarrnın aşılmaması,
ı Doğal ve kültürel peyzaj|a uyumlu yapılaşma,
. Doğal ve kültürel varlıkların sürekli olarak onarılmasr,
ı Turistlerin ve yerel halkın olumsuz çevre etkilerine karşı korunmaları, noktalarında

toplanmaktadır.

Türk turizminde son yıllarda bölgesel, doğal ve kiıltürel değerlere yönelik olarak
yapılan turistik ürün çeşitlendirme çahşmalarl ise şunlardrr;

Kış turizmi konusunda potansiyel arz gösteren 8 yöre belirlenmiş ve bu
merkezlerde toplam 24.25O yataklık bir kapasite öngörülmüştür.

ıç
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Bu. Yöreler; Kars-Sarrkamış, Erzurum-Palandöken, Kayseri-Erciyes, Kastamonu_
I|gaz, Ankara- Elmadağ, Bolu- Kartalkaya ve Bu rsa- Uludağ bölgeleridir.

KaPlıca ve Şifalr su kaynakları açısrndan zenğnbir potansiyele sahip ülkemizde
mevcut termal kaYnaklar birinci, ikinci ve üçüncü dİrece öncelikli sınıflanjırmaya tabitutularak 80 adet termal yöresi tespit edilmiştir. Bu yörelerden 16,sı turizm merkeziolarak ilan edilmiŞ, 21 kaplıca merkezinin de imar planları bitirilmiştir. Bu proje
kapsamında toplam 44.642 yatak arzı hedeflenmektedir.

Golf turizmi aÇlsından ülkemZin Ege ve Akdeniz kşıılarında toplam 14 adet golfalanı tespit edilmiştir. Pamucak'ta 13 adet 18 delikli, Güneybatı Antalya,da 2 adet 18delikli, Belek'de 5 adet 18 delikli, 1 adet 36 delikli, Perakende Köyünde 1 adet 18 delikli,KöPrüÇaYl doğusunda 1 adet 18 delikli, Side Titreyengöl,de 1 adeİ 18 delikli golf alanları
PlanlanmıŞtır. Bu bölgelerde golf müşterisinin konĞ beklentilerine cevap 

-verebilecek
konaklama ünitelerinin de inşası hızla sürmektedir,

ÜkemZin kültürel değerlerinin ön plana çıkararak, kültür ağırlıkh Anadoluturlarınrn Yol güzergahları yeniden tespit edilmiş ve bu gilz.eigahlat ıı]eıİae 
--oo.."

konaklama ve yeme-içme üniteleri hizmete sokulmaya başlanmıştır.

Ülkemizin mevcut doğal potansiyellerinden biri olan yaylalar tur2m amaçlıdeğerlendirmeye alınmış, bu proje kapsamında toplam 8 yayia belirlenmiştir. Bubölgelerde, ÇevreYe uJrumlu, doğal, mimari konakıama unitelerinin y"pr*İ.," hnkazandrrılmıştır.

Bir diğer türizm Potansiyelim2 ise; üç tarafı den2lerle çevrili olan ülkemi zd,e yatturizmine gereken önemin verilmesidir. Bu amaçla, yat limanları, yat çekek yerleri
Yeniden Proje kaPsamına alınmış, mevcutlar revize edilmiş, yeni yapİlacal olanİar dabelirli bir Plan ve Program Çerçevesinde, batı standartlarında"yapımaya çalışılmaktadır.

Türk turizminin içinde bulunduğu sorunlar (zamand,a ve mekanda yoğunlaşma)turistik ürün ÇeŞitlendirme stratejisi ile aşılabilir. 
'ürun 

çeşitleri arasınd"a "a. 
"E ırı.verilmesi gereken ürün grubu, üçüncü yaş turizınidir. Çünkü, bu grubun seyahate çıkışzamanları, ziiiaret amaÇları, tatil ahşkanlıkları, rekreasyon degerlendirmelerİ ve 

""y^h.ttercihleri tıırizm arz kaynaklarlmlrzın daha rasyonel kullanılmasını sağlayacaktır. Ayrıca,Avrupa'da yaşlı nüfusun; diğer yaş gruplarına göre artış göstermesi, daha çokharcanabilir gelire ve serbest zamana İahİp olma"İ Tr.ı. turizıni için hedef pazarınüçüncü yaş turizmi olduğunu göstermektedir.
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GİRİş

Jurizp her yıl artan potansiyeli ile dünyanın üçüncü bü]|ük sektörü haline gelmişür.
Günümüzde turizrnin ekononıik açıdan ödç4eler. dengeşinç olan olumlu etkisi, lstihdam
arttırıcı yönıı, ql!ıU 9_9lı.ıe_s"lgr, \atkışı""ilç gidere!,.41!3n bİr _o49p19 uİtçıer ta-rrıflnöan
kabİllörİnüştuİ. ÖXİİİÜlÖ 

-g"İiş*.l.te 
olan ülkeler için dış ticaİet ufrtİ"r,.,, kapatmak

Çabasında bir enstrüman olmuştuİ. Ancak, ekonomik fayda sağlaması nedeniyle dö.t elle
sarrlınan turizm sektörünün, planlanmadan ve acele kararlarla yönlendirildiğinde kısa
sürede ölü yatırımlan ile ekonomik hayatı baltalayan bir sektör durumuna gelmesi
kaÇınılmazdır. Bu hatalardan en fazla yapılanı ise, Türkiye'de de olduğu gibi, turizm
J.atlrlmınln tatil kimliği. içerisinde düşünülmesinden kaynaklanan deniz-kum-güneş
üÇlemesinin ötesine geçirilemeyişidir. Türk turZminin bugunkü geldiği nokta," ağrlıklı
olarak kıYılara yerleşmiş ve ana temasl güneş, deniz ve kumun p^rarI^n^^"rrr" Jö.rük
YaPılaŞmasıdır. Orta ve uzun vadede değişen taleplere cevap verebilmek için §ektördeki,
arz ÇeŞitlendirmesini planlaması ve gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bugün için bu
noktadan uzak görünmektedir.

Türk turizm portresini, ne yazık ki Ayvahk'tan Mersin'e kadar beton yığını otellerin
oluŞturduğu Çirkin bir kıyı ve giderek kirlenen ve cazibesini kaybeden bİr kentleşme
oluŞturmaktadır. Maalesef günün koşullarına uygun dinamik ve yıl boyu devamİııık
gösteren tılrizıı:. türlerini de bu beton yığınlarında soluklandırmak imkansızdır. Bu tür
hatanın, İspanya'da yaşandığı halde, aynı hatanın Türkiye'de de sürdürülmesi kabul
edilemez.

Bugün tüm dünyada turizmi, tatil tur2mi kimliğinden kurtarma çabası ile denizlerden
iÇerilere doğru taşıyan, dört mevsime yayan ve doğayı ana malzeme olarak kullanarak
tahrip etmeyen turizm türü arayışl ve hayata geçirilmesi çabaları mevcuttur. Kültür
turizmi, golf turizmi, özel merak turizmi, yayla turizmi, çiftlik turu;mi vb. turizm türleriyle
turizmi mekAn ve zarnan olarak yaymaya çalışılmaktadır.

Her ülke kendi yapısal gerçekleri doğrultusunda yeni ,turizm çeşitleri ile bu sektörün
devamlıhğını sağlamaya çalışmalıdır. T\ım turizm çeşitleri için potansiyelin ortaya
konulmasından önce, sektörün doğru yönlendirilmesi ve sürekliliği için beİli kriterlerin
tespit edilmesi gerekmektedir. Bu kriterlerin en önemlileri; sağlayacağı döviz kazancı,
istihdam olaııakları sağlamasr, mevsimliliği ortadan kaldırması, çevre kirliliği ve
maliYetinin düşüklüğü, turist]erin yerel halk üzerindeki olumsuz etkilerinin az olması gibi
kriterlerdir. Bu kriterlerin ülke gerçekleri ile kıyaslanarak ortaya çıkan tablo neticesinde,
turizm çeşidinin uygulanmasına geçilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

Bu örnek verilerek, artık Türk turizminin k5ıılarda yoğunlaşmış hantal görünümünden
kurtularak daha içerilere yaylalara, çiftliklere, nelrirlerö hatta şehirlere dogru kayması
gereği ortaya konulmaya çalışılmaktadır. T\ırizm çeşitlendirmesi ihtiyacı neticesinde

'
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ortaya konulabilecek turizm türlerinden, en rantabl ve sosyo-kültürel hayata en faz|a
faydası olan turizm türünü ortaya koyma çabasr taşlyan çalışmamızrn temelini de bu tür
tırwm çeşitlerinden birini oluşturmaktadrr: Kongre Türizmi.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararasl nitelikteki toplantılarrn sayıları hızla artmrştır.
Bunun nedenleri, bilimsel ilerlemelere bağlı olarak ortaya çıkan bilginin paylaşımı, dünya
ticaretinin artmasl sonucu ekonomik gelişmeler, sosyal ve kültürel ilişkilerle ortaya çıkan
uluslararasr örgütlenmelerdir. Birleşmiş Milletler, NATO gibi örgütler örnek olarak
verilebilir. Bu şekilde meydana gelen gelişmeler insanların daha faz|a top|anmaslna ve
tartışmak için biraraya gelmesine neden olmuştur. Bu tür toplantıların yapılabilmesi için
gerekli olan ulaşım, konaklama ve diğer ihtiyaçların organizasyonu yeni bir turizm türü
olan kongre turizmini gündeme getirmiştir.

Bu çalışmada, kongre turizminin ekonomik önemi; delegelerin yüksek miktardaki
harcamaları, döviz kazancı, geri kalan alanlarrn değerlendirilmesi, yeni istihdam
olanakları yaratrlması, diğer sektörleri sürükleme etkisi ve yerli halkın gelirini arttlrma
etkisi başlıkları altında incelenmeye çalrşılmıştır. Yine aynı kısımda kongre turizminin
sosyo-kültürel önemi; kültür yozlaşmasının minimum oluşu, ülke imajının gelişimi, çevre
kirliliği maliyetinin düşüklüğü, şehir sakinlerinin kullanabileceği yeni tesisler, bilimsel
çahşmalara katkısı, kültür ve sanat etkinliklerini destekleme başlıkları altında verilmiştir.
Ve kongre turizminin diğer turizm türlerinden en önemli farklarının tespİt edilmeye

çalışıldığt bu bölümde, ekonomik getiriler ve sosyo-kültürel faydalar açısından kongre
turizminin sağladığı avantajlar ortaya konmaya çalrşılmıştır.

KoNGRE TuRizııirtiıt örrprvıi K
Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin çok. hızlı*yaşandığı günürnüzde b+ı gelişmelerin_etrit
edildiği, kamuo5runa duyurulduğu ve bilgilerin aktarılarak tartışıldlğı ko..4grelelir1 de
sayls! tıır/\a artroaktadır. Bu artış da kongrelere ve, kongre. tur2minegidtrek_ artan -bir
önemin,v*ç;ilme sine neden olmaktadır.

Dünya turizm gelirlerinin o/o3O'unun kongre turizminden sağlandığ vg_"b_ir ko4gre
delegesinin ziyarel ettiği herhangi hir..,ülkeye sağladığı girdinin norrnal bir turistin
getirdiği gelirin üç misli olduğu gerçeği kongre turizmini tüm dünyada gıdççek en rantabl
tuı,izm etkinliklerinde1 biri durumuna gçtiçpe\t_g$ir (Kongre, s.9).

Sürekli gelişim içinde olan kongre turizminin, turizm ekonomisi içinde mevsim uzatıcılığı
karakteri yanında, ulusal tırızm gelirine önemli katkılar ve yapısal değişimler sağladığı
da bir gerçektir (Gökdeniz, s.71).

Kongre turizminin önemini belirtmeye çalıştığımz bu çalışmamızda, kongre turizminin
ekonomik ve sosyo-kültürel etkilerini bu kısımda incelemeye çalışacağız.

1. Kongre Turlzminin Ekonomik Etkileri Açısından Öneml ,

Kongre turizminin ekonomik açıdan turZme ve ekonomiye etkilerini hepsi de birbirinden
önemli olan şu başlıklar altında toplamak mümkündür:

İ

- Döviz Kazandırıcı Etkisi
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- Delegelerin Yüksek Miktardaki Harcamaları
- Yeni İstihdam Olanaklarlnln Yaratılması

Diğer Sektörleri Sürükleme Btkisi
Turizmde Mevsimliliğin Ortadan Kaldırılması
Şehirleşme Sürecine Olumlu Katkıları
Yerli Halkın ve Yerel Yönetimlerin Gelirini Arttırıcı Etkisi

1.1. Dövi z lKaz"İ.İ''

Gelişmçj<te olan*üJkeleriıı.çoğu,. dövjz sıkıntısı nedeni ile ekonornik kalk-ınmalarınt finanse
etmekte güçlük çekmektedirler. Bu amaçla ihracatlarını geliştirmeye.. ve, ithaliata_da
sınırlarnalar getirmeye çalışmaktadırlar. T\ıristik hareketler sebebiyİe ülkeye gelen
yabancılara, mal ve hizmetin satrlması sonucu elde edilen döviz, turizmi görünmeyen
ihracat şekline getirmekte ve de ödemeler dengesindeki açığın kapatılmasına da katkıda
bulunmaktadır (Usta, s.96}.

Turizmin katkıları, özellikle de gelişmekte olan ve ödemeler dengesi açıkları ile sorunu
olan ülkelerin iktisadi kalkınmasrnda önemli bir yer tutar. Gelişmekte olan bir ülke
durumundaki Türkiye'de zor bir dönem yaşanmaktadır. Yüksek düzeydeki iç ve dış borç
ödemeleri kaynakları tüketmektedir. |996 yılrnın geneliyle ilgili yapılan tahminlere göre
2O milyar dolarhk bir açık söz konusudur (TYD, s. 19).

Bugün Türkiye yurtdışından kredi bulmakta zorlanmakta, ekonomik istikrarsızlık
nedeniyle de yeterince yabancı sermaye çekememektedir. Döviz açığının kapanmasında
da tur2m istikrarlı bir döviz kaynağı durumundadır. Öyle ki, turizm sektörü son üç yılda
elde ettiği 10 milyar 525 milyon dolarhk net döviz geliğle, 33 milyar 32O milyon dolara
ulaşan dış ticaret açığrnın % 32'sini tek başına karşılamıştır (TYD, s. 19).

Bu_ Şekilde kongre turizmi ülkesel turizm gelirlerinde ikinci sırad a yer almaktadır
(TÜRSAB, s.4O). Üstelik uluslararası kongrelere katılanların sayısı dünya tıırwa11i
hacminin %lO'u olup, bu amaçla yapılan harcamalar ise tur2m gelirlerinin %3o,u
düzeyindedir (Dalh, s. 1).

Bu durumu bir örnekle açıklamayı yararlı bulmaktayız. L996 5nlında Türkiye'ye gelen 8.5
milyon (TÜRSAB, s.46) kişi yaklaşık 6 milyar dolarlık harcama yapmıştır 1rÜnsan, 

".+1.Bununla birlikte 1996 yılında yapılmış olan Habitat II'ye 25.0Oo kişi katılmıştrr ve bu
kongre neticesinde Türkiye'nin 50 milyon dolar kazandığı tahminlenmektedir (Belediye ve
Kent, s.71). Tek bir büyük kongrenin doğrudan yarattlğı ekonomik getirisinin
büyüklüğünün, toplam turizm gelirleri içindeki payı.açısından iyi bir örnektir.

1.2. Delegelerin Yüksek Mlktardaki Harcamaları

§gıgre merkealerinin bıılunduğu şehirlerde, delegelerin yapmış olduklan harcamalar
Şehirdeki konaklama,, yerne-içme, eğlence, hediyelik eşya işletmelerinde sağladığı gelirler
ve diğer faydalar önce şehrin, , sonrada ülkenin turizm gelirlerine ve dolayİsıyla da
ekonorhik gefi§iiliıİĞ katkıda bulunur (Aymankuy, s.3l).

_Gerçekte bir",luriş.tin_,Japtğı .harcamaların da ekonomiye aynı şekilde etki yaptığı
düŞünülebilir. Ancak, kongre turizmini önemli kılan başlıca etken delege harcamalarının
diğer turist harcamalarından fazla oluşudur. Yapılan' hb§aplamalar kongre turizminin
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ekonomik açrdan ne kadar avantajlı olduğunu göstermektedir. Öyle ki, tatil turizminde
kişi_başn"r6Q§*-7TlO',clölar'harcanırken, bir delegenin harcaması |675 dolara ulaşalıiliyor
(Telli, s. 1O). Bu rakamlar toplandığında da daha öncede bahsettiğimiz gibi dünya tuiDm
.cirosunun Yo3O'unu kongre turizmi gelirleri oluşturmaktadır.

UIA tarafından dönemler itibarıyta yapılmış olan değerlendİrmeye gÖre, uluslararasl
kongrelere katılan bir delegenin harcadığı para ortalama 2-4 turistin harcadığl paraya
eşittir (Ekzen, s.28).

EFTç 1995 asamblesinde yapılan açıklamaya göre ise; 1995 yılında kongreye.katrlan
delegelerin,turizme katkıl"rİ aİg.. turizm çeşitlerine göre 5 misli fazla olmuştur TÜRSAB,
s.43).

Araştırmacılarımızın çalışmalarr, kongre turizmindeki input ve output'ların genel turizme
göre daha büyük ölçekli oluşundan ekonomiye etkisinin ve katkısının daha büyük
miktarlarda o|duğunu göstermektedir. Bir tatil paketinin ortalama fiyatı 600 dolar iken
bir kongre paketi kişi başına 1 15O dolar oluşu bu etkiyi yaratmaktadır (Atakan, s. 1O).

Örneğin, 1965 yılında San Francisco'da iki buçuk milyon turistin yaptığı toplam harcama
dört yüz bin delegenin toplam harcamalarının sadece bİr buçuk katr olmuŞtur. Yani
sadece bir delegenin harcaJığ miktarı dört turist ancak harcamıştır (Özen, s.57).

Kongre harcamalarının diğer turist harcamalarından daha faz|a olmasr sebepleri ŞöYle
açıklanabilir:

Kongreye katılan delegelerin gelir düzeyleri genellikle yüksektir. Çoğunlukla 30-60 YaŞ
arası erkeklerden oluşan delegelerin katılım ücretleri, ulaşım ve konaklama harcamaları
kendileri tarafından değil, bağh bulundukları kuruluşlarca karşılanır. Söz konusu
olan şirketler harcamalann vergiden düşmesi nedeniyle daha rahat para harcama
eğilimindedirler. Bu organizasyonlara katılan delegeler kongre veya seminer bittikten
sonra yöreyi daha iyi tanıyabilmek amacıyla konaklama sürelerini 3-5 gün uzatma
düşüncesindedirler (Yarcan, s.i9). Aşağdaki tabloda ise; bir delege ile bir turistin günlük
harcamaları arasındaki farklar görülmektedir.

Tablo 1. ve Turİst Harcamaları

Hotels
Restaurants 219 2o7.08
Retail 88.18 i 139 .26
Entertainment 86.76 176.66

48.13 53.83
convention 7.34
Staff 5.2I

Other
951 .99 880 .7 8

KaynaL: BRAUII, Bradley M. - Brlan Rungellng : "lmpact of Convention and Turlst Vlsltors",
tıternational Jouınal Hospttality Management, Vol:11, Nu:S, 1992, p. 68.
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Tablodan da görebileceğimiz gibi bir delege ile bir turistin gittikleri yöredeki günlük
yaŞanttlarrndaki harcamalarr arasında fark vardır. Bir delege ortalama 951 dolar
harcarken bir turist ortalama 88O dolar harcamaktadır. Ancak, burada dikkat edilmesi
gereken husus, tabloda delegelerin kongreye katılmak için ödedikleri miktarın
gösterilmemiş olmasıdır. Tabloda "Convention Servis", bölümünde verilen miktar,
delegenin kongre sırasında merkezde yaptığı fotokopi, telefon vb. harcamalardır. Bunun
dıŞında her delege kongreye bir katılım ücreti ödemek zorundadır. Bu açıklamayı, delege
ve turist harcamaları arasındaki farkın tabloda niçin az olduğunu anlatabilmek için
YaPmayı uygun görmekteyiz. Tabloda delegelerin ve turistlerin paket turlara ve kongrelere
ödedikleri ücretler gösterilmemiş, araştrrmaclnın amacı olan, günlük yaşantılarındaki
harcamalarına yönelik bilgilerle yetinilmiştir.

A5rrıca, kongreye katılmak amacşıla gelen delegeler çoğu zaman yanlarında eşlerini de
getirmektedirler. Kongre delegelerinin ve eşlerinin boş zamanlannr değerlendirme
faaliyetleri de kongre turizmi içinde telaffuz edilir (Aymankuy, s. 18).

Delegelerin yaklaşık %25'i eşleri ile birlikte gelmekteler ve o/o75'i de kongre sonunda ki
turlara katılmaktadrrlar. Gelir düzeyleri yüksek olduğundan ve masrafları kuruluşlarınca
karşılandığından tüketim eğilimleri de faz|a olmaktadır (Dallı, s. 1).

Kongre delegeleri ve eşlerinin üst gelir grubundan olduklarından harcamalarının da fazla
olduğunu aşağıdaki örnek çok güzel açıklamaktadır:

Kongreler genellikle yüksek kazançlı meslek erbapları araşında evrensel boyutu
Yakalamak iÇin kullandıkları bir iletişim yoludur. Doktorlar, mimarlar, mühendİsler,
devlet adamları, bankacılar, sanayiciler, askeri erkan, sporcular, ilim adamları,
emlakÇılar vb. gibi başarılı mesleklerden olan ve 5üksek gelir seviyesine sahip kişiler
Ya|nw ve eŞleri ile birlikte başka bir ülkeye "kongre" vesilesiyle gitmekle berabİr orada
eğlenceden, iŞ görüşmesine, spordan alışverişe pek çok etkinliğin içine gireceklerdir.

Gelir düzeyi yüksek olan ve belirti bir yaşa ulaşmış, pek çoğunun sosyal seviyesi farklı
olan seçkin kişiler VIP (Çok Önemli Kişi) muamelesi görmek için gittikleri ülkelerde
ülkelerindeki davranışlarından daha cömert davranmaktadırlar. Bunun en güzel örneği
de limuzin servislerine olan talepleridir (T\ırizm Dünyası...,s. 15).

Üstelik delegeler yanlarında sadece eşleri ile birlikte gelmezler. Kongrelere katılan
delegelere eŞleri dışında çocukları, akrabaları, sekreterleri veya gazeteciler de refakat
edebilirler Bu kişilerin yaptıkları harcamalarda büyük yekun tutmaktadır (Karasu, s,39).

1.3. Yeni İstihdam Olanaklarının Yaratılması

Genel olarak turZm sektörünün emek yoğun bir sektör olduğu düşünülürse,
kongrelerinde istihdam artttncl rolü olduğunu söylemek doğru olur. Bir kongre
organizasyonu neticesinde ülkeye ve şehre gelen delegenin konaklama, yeme-içme,
seyahat, eğlence ve toplantı sırasındaki ihtiyaçlarının karşılanması için çok sayıda işin
gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu durum 5rüzlerce hatta binlerce insanın istihdamına yol
açacaktrr.

Kongre turizminin istihdam yaratıcılığı aslında üç aşamalıdır: Kongre organizasyonu
sırasında kongre merkezİnİn faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli personel, doğrudan
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istihdam sağlama yönüdür. Delegenin ülkeye veya şehre ulaşrmrnr sağlayan seyahat
şirketlerinde, delegenin konaklamasınr sağlayan otellerde, yeme-içme ihtiyacrnı
karşıladığı restaurantlarda, eğlence merkezlerinde ve hediyelik eşya dükkanlarında
çahşan kişilerde kongrelerin dolaylı istihdam yönüdür. Üçüncü aşama ise; bu tür iş
yerlerinin ihtiyaçlarını karşılayacakları malzemeleri üreten diğer iş kollarınrn
faaliyetlerinde cahştrrdrkları kişilerde yine ko4grelerin dolaylı istihdam yönünün
sonucudur. Bu açrklamaların da ifade ettiği gibi kongrelerin ve dolayısıyla kongre
turizminin istihdam olanağı yaratıcılrğı muhakkaktır.

Kongre endüstrisinin istihdam ettiği işgücü türünde de çeşitlilik vardır. Kongre
merkezlerinde görev alan elit personelin yanl sıra, istihdam edilmesi güç olan vasıfsız iş
gören için de otellerde ve yemek hizmetlerinde istihdam yaratmasl doğaldır. Kongre
merkezlerinin, şehirlerde istihdam sorununu azaltmak için şehrin canlandırılmasında
kullanılan diğer bütün yollara oranla daha yüksek bir potansiyel sunduğu söylenebilir
(Fenich, s.185).

IACVB, kongrelere katılanlarrn bir bölgede yaptığı her 20.000 dolarlık doğrudan
harcamanın yeni bir iş yarattığını tahminlerken, Graveline de kongrelere katılım ile
istihdam yaratma araslnda bağ kurmuş ve her 100.000 kongre delegesinin bir çok
endüstri sektöründe 100O ile 19o0 işi desteklediğini saptamıştır (Fenich,s.185).

Kongre harcamalarının doğrudan etkileri açısından Orta Florida bölgesinde yapılmış
çalışma neticesinde kongrelerin, istihdam ve ücretler üzerine olan etkisi ortaya
konulmaya çalışılmıştır.

Tablo 2. Kongre Harcamalarının İstihdama ve Ücretlere Etkisi

-}ü}

}
ıt

ı

; 
İstihdam (kişi) 

i

|7.578 :

,JJ- " ," "-,

Ucret (dolar)
99.334

1o.4 16 50.837
2.926
2.962
4887
2727
884 7.95I

9.765
2I6 I.542
2o6 I.469
104 962

Hayvanat Bahçeleri 2o9
ToPLAM 45.284 269

Kaynak: BRAUN, Bradley M. ı "Kongıelerln Ekonomik Katkısı: Orlanda Florida Örneği",
Turlzmde Seçme Makaleler:l4, TUGEY Yayını No:21, İstanbul |992, s.25.

Yine bir başka araştfmacının tespitine göre; 1991 yılında Amerika'da yapılan bir
araştırmada, o yıl kongrelerle doğrudan ilişkili olarak 1.5 milyon kişinin fu|l_time ş
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istihdam edildiği ve Çarpan etkisi ile bu rakamın 2.9 milyon kişiye çıktığı ortaya
konmuştur (Oppermen, s. l78).

. 1.4. Diğer Sektörleri §ürükleme Etkisl

Dah'a önce de belirttiğimız glbikongre turizmi tek taraflı bir ürün değldir. yani kongre
amaÇlı ziYaretÇiler sadece kongre merkezinin hizmetlerinden faydaÜnmaz|ar. Bunun
Yanında seYahat, konaklama, yeme-içme, eğlence, alışveriş gibi ihtiyaçlarının da
karşılanmasını istemektedirler.

' Aslında tek baŞına bir kongre merkezi bile, görsel sanayi, simultane çeviri, part-time
Çalışma olanakları, büyük yatırımlar gibi bir çok yan sektörü hareketlendırir ğÜRsan,
s. 10). Bunun yanında bir kongre merkezinin gelişimi, oteller, restaurantlar ve eğlence gibi
ağırlama endüstrisi yatrrımlarını da destekler. Çevresindeki ffuiksel canlanmayı
desteklemesi beklenen konvansiyon merkezlerine çok sayıda örnek vardır. New york,da,
BelediYe Meclisi, Jacob Convention Center'ın inşası nedeniyle en azından 20 projenin
doğduğunu bildirmiştir (Fenich, s. 184).

Tüm bu alanlarda da dolayısıyla yeni yatırımların olması beklenen bir sonuçtur. Bir
kongrenin sektörler üzerindeki sürükleyici etkisini görebilmek açısından orta-Florlaa
bölgesinde yapılAn kongrelerin çeşitli İş kollanna -v"pt g, dolaylı ve dolaysız etkiyi
incelemekte fayda vardır.

- 1.5. Turizmde Mevsimlitiğ'O*.U.o Kaldırma

DünYada birÇok ekonomik etkinliğn temelinde mevsim faktörünün küçümsenmeyecekbir rolü vardır. Bu rolü turizm hareketlerinde de görmek mümkündür. T\ır
düzenleYicileri, hava, denD ve kara taşımacılığı, oteller gUi turlstit işletmelerin işlevleri ile
turizm hareketleri aydan aya belirli bir dalgalanma göstermektedir. Mevsim faktörü ve
önceden tespit edilebilen diğer faktörler, bu dalgalanmalarr, donanımrn ve personelin
yetersiz ve verimsiz kullanrmını ortaya koymaktadır (Usta, s.65).

Türizm faaliYetlerinin bir sezon üzerinde yoğunlaşması, hZmetlerin kalitesinde düşüşe
Yol aÇarken, ulaŞtırma ve çevre koruma aİanlarında sıkıntrlara yol açmaktadır. Bu aynızarnanda Yılın geri kalan bölümlerinde varolan kapasiİenin yeterli a.İ.""a.
değerlendirilmemesi anlamına gelmektedir (TYD, s. 13).

Yoğun sezonlardaki doluluk oranlarınrn yüksek, diğer aylarda düşük oluşu olumsuz
neticeler vermektedir. Her şeyden önce inşa edilen binaların, sadece 5-6 ay kl[anılan ve
diğer aYlarda atıl kalan verimsiz işletmeler pozisyonuna girmesine neden olmaktadır. Bu
Yüzden iŞletmeciler yaz aylanndaki karlarını yıl içinde boş geçen ayların giderlerine
harcaYarak eritirler. Sonuç itibarıyla sektör rantabl olmaktan uzaklaşır. Üsteİİt yatrrım
kaynaklarrnrn boşa harcandığı da düşünüle bilinir.

Diğer bir sakıncası ise, personel konusunda yaşanmaktadır. Sezon başında işe alınıp
YetiŞtirilen Personel çoğu kez sezon sonunda işten çıkarılmak zorunda Lahnır.'çünlrü,
ölü sezon nedeniyle fazla personelr zarara neden olacaktır. Bu şekilde işten çıkarmalar,gelecek sezon aynr personelin tekrar çalıştırılmasınr engelleyicidir. Bu aa egltim masraf ve
Çabalannın boŞa gidiŞine neden olmaktadır. Yine boş sezonlarda binanın bakım-onarım
vb. giderleri d.e zarar sebepleridir.
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Tfırkiye,nin yoğun sezonları özellikle yaz aylarına rastlamaktadır. Bir araŞtrmacımrzrn
bulgularına göre;

NİSAN-EKİM DöNEM YOĞUNLUĞU 0/078.66

Hnzineıı-BvlüLDöNEMYOĞUNLUĞU o/o5o.32,d\r.

Bu durum alınan tedbirler ve uygulanan politikalara rağmen Türk turizminin mevsimlilik
özelliğini koruduğunu göstermektedir (Timur, s.227|,

Bir başka araştırmaclmızın bulgularına göre; eğlence, tatil, ziyaret ve gezi sebebiYle

seyahaİ edenlerin özellikle Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında daha faz|a yolculuk ettiği ve

toİlam turist varışlarlnın bu aylarda Yo4,}'ının gerçekleştiğini ortaya koymaktadır, Yine

aynı araştırmacı, iş, seminer, konferaıİs, toplantı gibi nedenlerle gelenlerin, aYlar

itibarıyla değerlendirildiğinde yaz mevsiminin iki ayında _Temmuz ve Ağustos- aza|ırıa,

buna karşılık ıtisan-ıvı"yr" ," Eylül aylarında bir yükselme olduğunu belirtmektedir
(Soykan, s.68).

yukarrda açıkladığımız sakıncalardan dolayı Beş Yıllık Kalkınma Planlarında "mevcut

tesislerde doluluk oranlnl arttırrcı, faaliyet mevsimini ızatlcı ve nitelik yükseltici önlemler

ahnacaktrr,, (Kalkınma Bankası, s.31) şeklinde ilke ve politikalar belirlenmiştir. T\ırizmin

12 ayayayılmamış olmasr bir noksanlık ve aksaklık olarak görülmektedir (Tatil, s.29).

Halbuki kongreler, ilkbahar ve sonbahar ayları kongre aylarr olarak görüldüğünden,

turizmin mevsimsel niteliğinden kaynaklanan sorunları giderici alternatif bir turizm

motifini oluşturur (Dallı, s.6).

Kongre turizminin genellikle sezon dlşl bir iş olması, onu tatil turizminden aYıran diğer

;ir ;zeıliktir. Üç yala dört aylık bir sezon için otel inşa etmenin rantabl olmadığını ve

kalifiye elemanrn yılın üç ayı çalıştırılıp _işine son verilmesinin mümkün olmadığı aÇıktır.

Bu nedenle sezon dışı turizmin geliştirilmesi gereklidir. Bu da kongrelerle mümkündür
(Özen, s.58).

Kongre turizmi, mevsimlik yoğunlaşmayı tüm bir yıla yayması açısından önemlidir
(xuç-ükaltan, s.61). Bu açıdan uluslararası kongrelerin yoğunlaştığı ayları incelemekte

yararıı olacaktır. EFTC'nin istatistiklerine göre uluslararası kongrelerin yoğunluğu

aşağdaki tablodaki gibidir.

Tablo 3. Uluslararası Topl,antıların Düzenlendiği Aylar

3.7
Asıstos

13
14.2 ,

10.8
3.8

Kaynak: DALLI, Özen : "Kongre Turizmi İle İgilr İstatistikler", Turizmde
seçme Makalelerz24, TUGEV Yayını No:37, İstanbul-1996, s.94.
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AYLARAYtAR YTJ,,DE
Temmuz2Ocak

5.1Şubat
6.8Mart
7.8Nisan Ekim

Kasım14.1Mayıs
12.4Haziran Aralık
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Yukarıdaki tablo incelendiğinde uluslararası kongrelerin yoğun olarak Nisan-Mayıs-
Haziran ayları ile Eylül-Ekim-Kasrm aylannda düzenlendiği görülebilir. Özellikle en
büyük yoğunluk o/oL4.I ile Mayıs ve Yo|4.2 ile Ekim aylarındadr. Bu adı geçen aylarda
Türkiye'deki tatil turizmi yoğunluğunun düşük olduğunu daha önce bahsetmiştik. Tüm
bu veriler ışığında kongre tur2minin turizmi |2 aya yayma ve mevsimliliği ortadan
kaldırma açısından Türkiye'ye uygun bir turizm çeşidi olduğunu söylemek doğru
olacaktır.

Bu konuda,yakln zamanda yaşanmlş bir örneği verebiliriz: 1991 yılında körfez krizi
nedeniyle iptallerin sıkça olduğu yaz sezonunun sonunda birde kış turizminden
beklediğini bulamayan Antalya'daki turistik tesisler düzenlenen ulusal ve uluslararası
toplantılar neticesiyle bir nebze rahatlamıştrr. O yıl Antalya yöresinde zaırıan zaman
günde 8-1O dolayında çeşitli türde toplantılar düzenlenmiştir (Aydın, s.42).

Yukarıdaki örnekte de göruldüğü gibi kongre turizmi bazen kurtarıcı olabilir. Çünlııi;
bilindiği gibi turizm talebi elastiktir ve politik, ekonomik ve siyasal olaylardan hemen
etkilenir. Bir anda iptaller gelmeye başlar ve rezervasyonlar açrsrndan büyük doluluk
beklenen bir sezonda umulan bulunamaz. Buna karşın, kongrelerin büyük ekonomik ve
siyasi ialgalanmalar olmadığ takdirde iptal edilmeleri söz konusu değildir. Çünkti
uluslararaşı bir .kongrenin laazır|ık çalışmalarına, kongre sekretaryası tarafindan
ortalama 3-4 yıl öncesinden başlanır. Bu yüzden de kongrelerin iptali oldukça zordur
(Gökdeniz,s.74|. Bı açıdan, kongre turizmi sayesinde, iptal ile gelen büyuk kayıplar
yaşanmamaktadır.

1.6. Şehirleşme Sürecine Olumlu Katkıl,arı

Kongre turizminin kabul görülüp geliştirilmesindeki en önemli nedenlerden biri de, şehrin
geri kalmış bölgelerinin geliştirilmesidir. Kongre merkezlerinin inşası, kongrelerin
düzenlenmesi şehrin her yönüyle kalkınmasında katkıda bulunur. Kongre merkezlerinin
kurulması sırasında verimsZ alanların kullanılmasıyla büyuk faydalar sağlanır
(Aymankuy, s.32).

Kongre merkezlerinin kurulması çevredeki otellerin ölü sezonlarda doluluk oranlarını
arttıracağr gibi, inşaatı için verimsiz alanların değerlendirilmesiyle de ikinci bir fayda
sağlamış olacaktır. Kongre merkezlerinin şehir merkezlerinde kurulmasrnın sağlayacağı
faydalar, benzer şekilde kıyrlarda kurulmuş' tatil merkezlerinde verimsiz arsalarrn
kullanılmasıyla inşası sonucu sağlanabilir. Çünl«i, kongre merkezlerinin kuruluş yerinin
tespitindeki kriterler, tatil turizmi amaçlı müşteri taleplerini karşılayan arz üniteleri
(işletmeler) gibi manzara, deniz ve sahil gibi özellikler gerektirmediğini göstermektedir. Bu
gibi bölgelerde, kongre merkezi gibi organizasyonlarla otellerin atıl kapasitesi
değerlendirilirken, farklı turizm çeşitlerinin kombinasyonu ile daha faz|a gelir elde etme
şansı doğabilir.

Böyle bir tatil beldesi olmayan bölgelerde ve şehir merkezlerinde kongre merkezlerin
inşası bahsedilen faydalar dışında, bir de o yerin geri kalmışlığınrn da ilacıdır. Örneğin,
|996 yılında yaptlan Habitat II'nin İstanbul'da yarattığı fiziksel etkiler şöyledir:
İstanbul'da parklar, cadde ve kaldınmlar yenilendi, cadde ve yollar asfaltlandı,
yeşillendirrne ve aydınlatma yapıldı, yollar trafik kurallarına uygun olarak boyanıp, yön
ve işaret levhaları konuldu, tarihi yapılar onarımdan geçirildi, yapıların ve alışveriş
merkezlerinin dış cepheleri sahipleriyle ortak bir çahşma ile ışıklandırılıp boyandı.
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Taksim meydanı metro çalışmalarr nedeniyle oluşan olumsuz görüntüsünden
kurtarılarak düzenlendi, İstiklal Caddesi ağaçlandırıldı. Nişantaşı Parkı yeniden
düzenlenerek Habitat Parkı yapıldı. Şişli Nikah Dairesi'nin yanrna helikopter pisti inşa
edildi (EXPO, s.10).

Bir süre önce ödenek yetersZliği nedeniyle çalışmalarına ara verilen ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, Habitat Il
nedenŞle Toplu Konut İdaresi'nin desteği ile inşaatına yeniden başlandı. Öte yandan,
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Taşkışla ve Gümüşsu5run'daki binaları çlden geçirilerek
yenilendi. Eski Darphane binası restore edilerek sergiler için kullanıldı. Tarih Vakfı'na
devredilen bu bina artık müze olarak kullanılmaktadır. Harbiye Kültür Sitesi'nde yer
alan eski jimnastik §alonu da restore edilerek medya ıııerkezi haline getirilmiŞtir.. Bu
tarihi binalann restarasyonu ile kente kalıcı merkezler sağlanmış oldu. Bunun dışında
resmi ve özel kuruluşlarda çok az sayıda bulunan manyetik kapılar arttlrılarak,
İstanbul'un güvenlik sistemi yenilenmiştir. Yine bazı firmaların sponsorluğu ile
İstanbul,un iletişim sisteminde de çalışmalar yapıldı (Belediye ve Kent, s.70-71).

Görüldüğü gibi bir kongrenin yapılması sayesinde şehrin fiziksel görünümünde oldukça
olumlu gelişmeler kaydedilmiş, ayrrca bakımı yapılmayan ve kaderine terk edilmiş pek
çok tarihi bina restorasyonlarla yenilenip, çeşitlİ amaçlarla kullanıma açılmrŞtır.

1.7. Yertt Halkın ve Yönetimln Gelirinl Arttırıcı Etktst

Şehirlerde kongre delegelerinin harcamalarının etkisi ile işletme sayılarının arttığını daha
önce belirtmiştik. Bu durum şehrin ekonomik yönden gelişmesine katkıda bulunur. Bu
gelişmenin farkh boyutlarrndan biri de muhakkak ki yerel halkın iş imkanına kavuşması,
gelirlerinin ve satrn alma güçlerinin artmasıdır.

Bir diğer boyutu ise daha makro anlamdadrr. İşletme sayısının artışı, satış, gelir, emlak,
işletme vergilerinin ve kullanma ücretleri ile Zinlerden alınan doğrudan gelir yoluyla
tahsiline neden olur. Kongre merkezlerinden ve onun sağladığı-harcamalardan vergi geliri
sağlayan şehirlere örnek verilirse; Denver şehri, kongre delegelerinin yılda 2OO milyon
dolar tutarrndaki harcamaları 7 milyon dolarlık eyalet vergisi, 8 milyon dolarlık da şehir
vergisi kazanmasına neden olmaktadır. Yine, Philodilphia Konvansiyon merkezi için
yaprlan araştırmada maaşlar üzerinden 30 milyon, otel odalarından 13.7 milyon, kongre
merkezi inşaatından doğan vergilerden 11.2 milyon d,olar kazandığnı, ayrıca 16.9 milyon
dolar gelir vergisi ve 64 milyon dolarlık da satış vergisi getireceği hesaplanmıştır (Fenich,
s.187- 188).

Yukarıdaki örnekler pek çok kongre kenti yada merkezi olan çok sayıdaki şehir için
verilebilinir. Aynı tür vergi gelirlerinin diğer iş kollarında da sağlanabilineceği açıktır.
Ancak, daha öncede belirttiğimiz g|bi, genel olarak turizmin ve de kongre turizminin
sürükleyici etkisi nedeniyle çok sayıda yeni yatrrımlar ortaya çıkmakta böylece yeni
işletmelerin sayısr artmaktadrr. Üstelik değişik türde işkolları üzerinde bu etkiyi
sağladığından kalkınma daha büyük boy.utta olmaktadır. Yeni iş yerleri demek yeni iş
olanakları, yeni vergi kaynakları ve ekonomik canlrlrk demektir.
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2. KoNGRE TuRİzMİNİIt §o§Yo-Kt LTÜREL ETKİLERİ AçI§INDAN ÖNEMİ

Genel olarak, turizm, ekonomik açıdan oldukça karlı bir sektör olarak görülür ve özellikle
de gelişmekte olan ülkeler, bu sektörün gelişmesine önem verirler. Her sektör olduğu gibi
turizm sektörü de olumlu ve olumsuz eleştiriler almaktadır.

Yerel halk açısından turizm kültürel bir faktör olarak algılanır. Çünku çok büyük
sayıdaki uluslararası ziyaretçi ile halk arasrnda bir ilişki söz konusudur. Bu ilişkinin
etkisi faydalı da olabilir, yıkıcıda (Mcıntosh, s.4).

T\.rrizme karşı eleştiriler en fazla ktiltür yozlaşması ve yıkıcılığı açısından olmaktadır.
Hatta turizm, I(uzey Amerikalı bir araştırmacı olan Denison Nash tarafından yeni bir
emperyalizm şekli olarak değerlendirilmiştir. Diğer bir araştlrmacr, Jacques
Bugnicourt'da "yeni sömürgecilik" üzerine yaptığl çalışmada "Kral Turist" ifadesini en çok
subvansiyona uğrayan ekonomik sektörlerden biri olarak ortaya çrkışından dolayı
kullanmıştır (Lanquar, s.82).

Turizmin sosyal yapl üzerindeki olumsuz etkileri bir araştırmacımIz
gibi sıralanmıştır (Gürkao, s.1 19).

tarafından aşağ_ıdaki

Kumar, fahişelik, alkol, ve diğer aşırılıklar
Yerli halkın, turistler tarafından kullanılan lüks ve ithal mallara talep
göstermesinden ortaya çikan demons-trasyon.
Irksal gerginlikler
Çok fazl;a turistin mevcudiyeti yüzünden, mahalli }:ıayat tarz|arında sürekli bir
değişme.

Bir başka araştlrmacımız ise, kültürun ticaretleştirilmesi ve bozulmasını tur2min
olumsuz bir sosyo-}niltürel etkisi olduğunu söylemektedir. Şöyle ki; geleneksel kültürün
parçalarr olan dans, müzik, el sanatları ve serenomi gibi faaliyetler zamanla halk
açrsından sadece para kazanma yolları olarak benimsenmeye başlanır ve bu şekilde suni
bir hale gelir (Pınar, s.277|.

Tlırizmin ev sahibi ülkenin sosyo-kültürel yapısı üzerindeki olumsuz etkileri listesi çok
daha faz|a uzayabilir. Bizim amacımız; tatil turizmipin bu tür olumsuz etkilerinin
alternatifinin kongre turizmi olduğunu ortaya koyabilmektir. Bu amaçla, kongre
turizminin sosyo-kültürel yapı üzerindeki olumsuzlukları olumluya.dönüştüren yönlerini
aşağıdaki başlıklar altında incelemeye çahşacağız.

Negatif Kültürel Etkilenmenin Minimum Oluşu'
Üll<e İmajının Gelişimi (Sosyo-Politik Etkisi)
Bilimsel Çalışmalara Katkısı
Şehir Sakinlerinin Kullanabileceği Yeni Tesisler
kültür ve sanat Etkinliklerini Desteklemesi
Çevre Kirliliği Maliyetinin Düşüklügu

2.1. Negatif Kültürel Etkilenmenin Mlnimum Oluşu

Daha önce de belirttiğimiz gibi turizm, en fazla olumsuz eleştiriyi bu konuda almaktadır.
Çünkü, turizm, bireylerin fiziksel karşılaşmalarıyla bir sosyo-kültür çelişkisi
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yaratmaktadır Bu karşılaşmanrn sos5ıal ve liıiltürel alanı çok karmaşıktrr. ZiyaretÇi ve
yerli halk olmak üzere her iki kahramanı aşan gizli gerilimler meydana gelebilir (Lanquar,
s,81).

yabancı bir ülke veya bölgeye gelen insan ile yerli halk arasındaki ilişki, bedelli ve eşitsiz
ilişkilerin kı.iltürel sonuçlarıdır. Çoğunlukla turiste "parasal" üstünlüğünün bilincinde
olan ve oradan elde ettiği değeri kendi uygarlığna mal etmeye yönelecek bir kiŞi olarak
bakılmaktadır. İlişkiler bedelli olmaktadrr. İnsani, ktiltürel ilişki alışverişi, konukseverlik
anlamı, gülümsemeler, 5rardımlaşma bile paraya dayanan etkinlikler olmaktadrr
(Lanquar, s.82).

Ancak, turizmin etkisi yalnız ekonominin değil, toplumsal ve ktiltürel yaplnln da
değişimine neden olmaktadır. Genelde, özellikle de gelişmekte olan ülkeler, turizme
dünyanın üçüncü büyük sektörü olarak baktıklarından hemen kapılarını açarlar.
Sektörle ilgili analizler, ülkeye gelen insan sayısınln ve dövİz miktarının yüksek olması
nedeniyle, turizmi teşvik önerileri ile sonuçlanmaktadır. O anda önem verilen ŞeY
ekonomik kalkınma olduğundan bu etütler, toplumun hayatına ve kiiltürel yapısına olan
etkileri içermezler.

Ancak, ilk başlardaki büyük iş imkanları, yüksek gelir, döviz gibi faktörler sevindirici bir
gelişme olarak halk tarafından benimsense de, kısa bir süre sonra çeşitli sorunlar baş

ğö"te.*"ye başlar. Örneğin, ziyaretçileri memnun etmek için sergilenen mahalli gösteriler
ve törenlörin çarprtrlması endişesi, konuklann kaba ve kıistah makul olmayan talepleri
yüzünden yere| halk üzerinde bir kölelik havasr estirmesi, turistlerin yoğun talebi olan
mahalli mallarda üretimi arttırma gayreti nedenİyle yerel sanat ve zanaatlerİn bozulması
gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

,,Antikalann", eski heykelciklerin, maskların, mücevherlerin satışı, turistlerin ilgisine
bağlı olarak ortaya çıkan yoğun taleplerinin karşılanması için hızlanmıştır. Ayrıca,
pottıı". ya da klasik danslann bayağlaşmasına basit göbek dansına dönüşmesine ya da
simgesel ve kutsal niteliklerini kaybetmelerine neden olmaktadır (Lanquar, s.84).

Örneğin, önemli geleneklerimizden birisi olan mehter takımr ve marşlan ile kılıç-kalkan
folklo} gösterileri, ülkemZde turist karşılama gösterisi haline gelmiştir. Özel ve anlamlı
günlerde tarihimizi ve folklörümüzü yaşatan bu değerli motiflerimiz, artık limanlarda her
hafta konfetiler arasında, turist gemisini karşılamak için kaçıncı bin defa canlandınlırken
bizim olmaktan uzaklaşmaktadır.

Bunun yanrnda mimari üşlübun da özelliğini kaybettirmektedir. Suni olarak yapılmış
eski hayattan ve geleneklerden iz|er sunarak, turist çekiciliği sağlamak için yapılan
yapıların, doğallıklarından ve nadirliklerinden kaynaklanan değerleri azalmaktadır.
Örneğin, turistlerin dikkatini çekmek için kordona kurulmuş bir kıl çadır ve içinde
göz|eme pişirme sahnesi, geleneği ve tarihi yaşatmaktan çok , onca taş bina arasında
doğalhğrndan uzaklaşmaktadır.

Bir başka olumsuz etkişi de aile hayatında ortaya çıkmaktadır. T\ırizm sektöründe
çalışan eşler, babalar, çocuklar düzenli olmayan işler yaplp aile adetlerini
değiştirmektedirler. Buna ilaveten, özellikle de adet ve ktiltürlerine bağhhkta normal
olarak çok muhafazakar olan Müslüman ailelerde, çocukların -özellikle de klz
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Çocuklarının- bu sektörde çahşmaları aile içinde çatışmalara neden olmaktadır (Özdemir,
s.95-97).

Genel anlamda turizmin toplum kültürünü yozlaştırması şu süreç içinde olmaktadır. İtk
etaPta, ulusal kültür veya kültürler bozulmakta veya değerinden kaybetmiş haldedir.
Sonra da dıŞtan gelen taklidi etkiler çoğalmakta ve yoğunlaşmaktadır. Sonunda,
karŞılaYan ülke sakinlerinde yabancı ziyaretçilere oranla dikkati çeken bir aşağlanma
eğilimi başlamaktadır (Lanquar, s.83).

Zengin veya tüm parasal kaynaklarını tatil için harcayan turistin kendi ülkesindeki
normal harcama alıŞkanlıklarının çok üstündeki harcama miktarları sonucu ortaya
koYdukları yaşam stili, yerel halk üzerinde büyük hırslara neden olmaktadır. onlar gibi
YaŞamak isteYen gençlerin başta kıyafetlerini, yaşama alışkanlıklarını, hatta kendi
dillerini değiŞtirmeleri çok rastlanan bir durumdur. T\ırizm neticecinde, Türkiye'de de
sıkÇa rastlandığı gibi yabancl evlilikler çok yaygındır. Genellikle gençlerimizin daha
müreffeh bir hayat inancr ile yurt dışına gidebilmek amacryla orta yaş ve üzeri
Yabancılarla evlendikleri bir gerçektir. Bu da yerli halkın toplumun geleneksel iç
dengesini sarsmakta ve iç barışı ve dinginliği bozmaktadır.

Tüm bunlara karşılık ise, kongre turizmi yapısl gereği, kultür yıkıcılığı konusunda kötü
etkilere sahiP değildir- Çün}ru, o yerdeki toplum tarafından çevrelenirleİ fakat bu topluma
entegre olmazlar. İlgileri taksi sürücüleri, masa başı çalışanları veya tur rehberleri gibi
turizm çalışanlan ile hemen hemen sınırlıdrr.

Paket turlarla geldiklerinde bu farklılık derecesi daha da arta.r, sadece turistin orada
olduğu izlenimini veren bir illüzyon söz konusudur. Çevresinde değişik görüntüleri görür
ancak Yerli halka bir etkileşim içine girmez. Çünkü, zıyaretçiyi meşgul eden ve yerli
halktan sosyal ve psikolojik olarak farkh kılan dolu bir faaliyet proğramı vardır. Zaten
havaalanından otele ve toplantı yerlerine gidişi ve dönüşleri drşında, sadece bazı seçilmiş
restoran ve dükkanlara uğrarlar. Bu durum yerli halk ile niye sınırlı bir ilişki içerisinde
olduklarını çok iyi açıklar (Hiller, s.376).

ToPlantılar kapalı mekanlarda gerçekleşir ve çalışanlar olarak da profesyonel kongre
organizatör|eri, yardımcıları ve çahşanları ile çevirmenler gibi elit bır personel ile
karŞılaŞırlar. Bu kişilerle de ilişkileri minimum boyuttadır ve çok nadirdir. Asıl kıiltürel
bir etkileŞimim yaŞandığı kişiler ise, ev sahibi ülkeden katılrmcı olarak katılan delegeler
veya konuyla ilgili elit tabaka olan izleyicilerdir. Bu tür kültür etkileşimi de aksine çokolumludur. Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi, katılan kişiler önemli meslek
gruPlarından ve de mesleklerinde önemli yerlere gelmiş meslek erbapları, politikacılar,
bilim adamlarr vb. önemli kişilerdir, Pv sahibi delğeler, bu tür toplanİılar sayesinde bugibi elit kiŞilerin bilgi, uslüp, çalışma metotlarından faydalanmalarrnın yanrnda,
dünYadaki Politik, sosyolojik, teknolojik ve kültürel boyuttaki gelişmeleri yakından takip
edebilir. Yine bu kiŞilerin simgelediği toplumların bilgi, deneyim ve yanlışlarını etüt
ederek kendi oluşumlarını biçimlendirebilirler. Aynı zamanda kendi fikiİ ve kaniatlerini
de sınamış olurlar.

Görüldüğü gibi, turizmin en fazla eleştiriyi aldığı ve sakıncalı yönü olarak görülen bu
konuda, kongre turizminin olumsuz etkisi minimum düzeyde, hatta bazı ağ|arda.n da
faydalıdır.
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2.2. Ülne İmajı Gelişimi (Sosyo-Politik Etkisi)

Bugün dünyanın en büyük güçlerinin ekonomik guç ve kamuo5ru olduğu
düşünüldüğünde, turizmin önemi bir kere dah7 ortaya çıkar. Çünkür, turizm sayesinde,
gelen ziyaretçiler aracılığyla, ülkeler sıfır maliyetle ülke imajı ve tanıtımlnr sağlamış
olurlar. Ancak, kongre turizmi gibi bir turizm çeşidi ile bu fayda daha da belirginleşir.
Çünkü, kongreye katılan delegeler, uzmanı oldukları konularda hem kendi ülkelerinde
hem de uluslararası alanda etkili ve yetkili şahıslardır (Amfora, s.27).

Ülkelerinin elit kesiminin bireyleri olan bu delegelerin karar oluşturmada ve
yönlendirmede ağırlıkları vardır. Herhangi bir ülke kazanrlmak isteniyorsa, o ülkede
bozulan imajı düzeltmek için, öncelikle bu elit kesim kazanılmak zorundadr. İşte kongre
turizmi bu imkanı yaratmaktadrr. Bu nedenle de bütün dünyada bu kadar önemle
üzerinde durulmaktadır (TÜRSAB, s.29).

Bir şehir yada ülkede önemli bir kongre yapıldığında sadece delegeler değil, aynı zamanda
kamuo5ru da, basın, televizyon, radyo gibi iletişim araçlarr kanalıyla o şehir veya ülke
hakkında bili sahibi olabilmektedir. Bu sayede kongreler, kongrelerin yapıldığı yerin
reklam ve propagandasına yardımcı olmaktadır (Karasu, 24).

Örneğn, Habitat II sayesinde ülkemize daha önce de bahsettiğimiz gibi Birleşmiş
Milletlerin sistemini oluşturan önemli örgütler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler
ve akademisyenlerin yanrnda devlet ve hükiimet başkanları da katılmıştır ve iki hafta
bo5runca Türkiye ve İstanbul tüm dünyanın ilgi odağı haline gelmiştir. Dünyanrn en
önemli yayrn organlarından BBC, Rauter gibi ünlü kuruluşlar Türkiye'den yayın
gerçekleştirirken, CNN her gün yartm saat süreyle naklen yayln yapmıştır (Belediye ve
Kent, s.71).

Örneğin, yine Habitat ll'nin bitiş tarihi olan 14 Hazitan 1996 gününü takiben 1000
kişiden oluşan dünya medya mensupları dünyanın en eski yerleşim birimlerinden birisi
ve birçok medeniyetin beşiği olan Kapado§a'da T\ırizm Bakanhğı tarafından ağırlandı
(Habitat II Bülteni, s.7).

Bu şekilde bir reklam ve tanıtımın ötesinde yapılan kongreler o şehre veya ülkeye prestij
kazandrracaktır. Önemli kongrelere ev sahipliği yapabilmek ve büyük kongre
merkezlerine sahip olmak bir şehrin saygınlığını gösterir şeklindeki ifadelerin
açıklamasının bu şekilde olduğunu düşünmekteyiz.

Bir İkongre şehri veya kongre ülkesi olmak demek o ülke veya şehrin milletlerarası çağı
yakalamış olduğu anlamına gelir. Ayrıca, kongreler şehirlerin ve ülkelerin tanıtlmr yoluyla
gelişimini sağlarken ve prestij kazandrrırken, o ülkelerin ve şehirlerin kamu
yönetimindeki başarısının da göstergesidir.

Yine delegeler, kongrenin yapıldığı ülkenin turizm pazarlamasına da katkrda bulunurlar.
Çünkti, kongreye katılmak amacı ile gelen delegeler bu yere ilerki tarihlerde tekrar
gelmek isteyebilirler veya en azından yakrn çevrelerindeki kişilere tavsiye ederek o ülkeyi
ziy aret etmelerini sağlayabilirler (Gökdeniz, s. 7 3 ).

Ayrrca, kongrelerin sağlayabileceği büyük faydalardan biri de politik anlamda olmaktadır.
Kongre turizmi açrsından gelişmiş, büyük ve önemli kongrelere ev sahipliği yapabilecek
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ülkeler Çok önemli siyasi toplantıları organize ederek ülkeler arasındaki uzlaşmayı
sağlaYarak barrŞ havası yaratabilirler ve bu anlamda da kendi ülkelerine avantaj
sağlaYabilirler. Böylesine seçkin otoriteleri bir araya getiren kongreler dünyanın dikkatini
toPlar. BöYlece o toplantı sonrası o kongre şehri dünyanın gözünde eski şehir veya ülkedeğildir. İmaj, Prestij ve önem açısından dünya şehİrleri a"rasında bir basamak yukarı
tırmanmıŞlardır. Bu Şehirler farklı lı:ıiltür ve medeniyetin temsilcilerinin arasınİa bir
köprü durumundadrrlar.

2.3. Bilimsel Çalışmalara Katkısı

UIA'nrn aÇıkladığı ve 18 grupta topladığ kongre konularrnın pek çoğu, bilimsel veteknolojik geliŞmelerin yakından takibi amaçlı toplantılar olduğun, gö"t..-"ktedir
(KoŞan, s.6O).Yapılan istaüstikler kongrelerin Vo43,1'inin bilim""ı "-ğı, toplantılar
olduklarını göstermektedir (Dallı, s,95). Bu tür toplantılara, tebliğ sunmak ve zlemeküzere dünYanın dört bir yanından konularında uzınanlaşmlş ve de çalışmaları ile tümdünyanın kabutünü ve takdirini kazanmış bilim adamları katıımaktadır.

Bu gibi katılımcıların ülkenin tanıtımı açısından öneminin büyük olduğu muhakkaktır.
Fakat bunun yanl srra, uluslarara§ı platformda akademlt ettinııtler]ni ve bilgilerinikanıtlamıŞ bu insanların bu tür kongrelerdeki tebliğlerinin sağlayacağı sayısız faydabulunmaktadır. Her Şeyden önce, son bilimsel gelişmJlere ve'oluşumlara en-kısa ve enmasrafsrz Yoldan bilim adamlarLm|zLrL ulaşmasını sağlamaktadr.. Ü"teııı. uoyı"si". o"emıibilim adamlannr dinlemek, bilgiler almak ve de bİlgi alışverişinde bulunmak bilimselaÇıdan kendilerini YetiŞtirmelerine yardımcı olduğu gfui 

"y.r, 
zarnand,a motive olmalannrda sağlamaktadır.

Bu tür kongrelerin sonucunda ele alınan konular ve elde edilen sonuçlar ile sunulanbildiriler tüm dünYaYı ilgilendiren önemli bir oluşumu teşkil etmöktedir 1etirrg,ı,s,2l),Uluslararası kongrelerde, toplantının düzenlendiği ülkelerden o/o43.3 oranındakatrlrm olduğu istatistiki verisi (Dallı, s. 1OO) o ülkedeki-meslek sahiplerine önemli şanstanındığnı göstermektedir.

Bu Şekilde toPlantıya katılarak, tebliğ veren bilim adamlarımız için seslerini dünyayaduYurabilme imkanını vermektedir. Bu durum bilim adamlarırrı|z|n çalışmalarının bilimdünYasına kat}ıda bulunmalannı ve bu sayede prestij sağlamamıza faydalı olgıaktadır.

Örneğin, dört Yılda bir dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan Kulak Burun Boğaz ve BaşBoYun Cerrahisi Dünya Kongresi l989'da garcelona'da yapılmış ve bu kongİede 1993yılında yapılacak 15. kongresine Türkiye de talip oı-uitu.. Yürütülen akılcı tanıtımpropagandası sayesinde 58 ülkenin 51 oyuyla bu şans Türkiye'ye verilmiştir. Budurumda da otomatik olarak 4 yıllığına bu cemiyetin başkan yardımcılrğına bir Türkbilim adamının getirilmesine neden olmuştur. Böyle bir jerneğin yönetim Kurulu,ndatemsil edilme ve konuyla ilgili dünyadaki 160.obo kişiye dagtımak üzere iki aylık
Periodlarda YaYınlanan dernek yaJnn organında sürekli haber olma olanağı elde edilmişolundu (Devranoğlu, s. 11-13).

2.4. ş;hiı Saklnlerinln Kullanabileceği Yeni Tesisler

DünYada kongre turizmine, kongreler yoluyla elde edilen kıiltürel, sosyal ve eğitselkazaPımlar sayesinde gittikçe artan bir önem verilmekte ve bu 5üzden a" İrırya.rr.r- |"t

"ii,
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çok metropolünde kongre sarayları yapılmaktadır (TÜRSAB, s.22|. Bu merkezler de

fonksiyonlarını çeşitli toplantılarla yerine getirmektedir,

Ancak, bir kongre sadece toplantılardan mevcut aeğlat. Bu tür merkezlerde değişik

ihtiyaçlann kaİşılanması için çeşitli donanımlar, mekanizmalar ve araçlarla farklı
amlçıara tahsis edilerek imkanlar yaratılmaktadır. Yani merkez yan etkinlikler iÇin de

. bünyesinde değişik mekanlar düşünmek zorundadır. Sergi salonlarl, restoranlar, cafeler

vb.

Bununla birlikte kongre binalarının çoğu yalnız kongrelere ev sahipliği yapmak üzere

değil, aynı zarrrarrd,a Lyatro, konser gibi faaliyetleri de barındırmak gibi amaçlarla da

taİİıa.rrrıar (TÜRSAB, s. 15). Zaten düşünülürse, bir kongre merkezinin sürekli olarak

kongrelerle dolu olarak geçmesi imkansız,dır. Kongre merkezlerinin tüm yıl boYunca dolu

olmİması, eleştiri aldığ bir konudur. Bu şekilde merkezin zarar ettiği düşünülmektedir
(Fenich, s. 191l. Halbuki bu savın, daha önceki bölümlerdeki verdiğim2 bilgiler ıŞığrnda

İtiştirrr.lt."e hiç de haklı olmadığı görülebilir. Çünküı, amaçlanan bir kongre merkezinin

taİııııgı değil, sürukleyici etkisi ile tüm işletmelerin ve yan sektörlerin rantabilitesini

arttırmaktır. Elbette ki bunun yanı sıra kongre merkezleri de büyük oranlarda gelir

sağlamaktadırlar. Ancak, kongrelerin olmadığı dönömlerde bu merkez de$Şik amaÇlara

h2met edebilir. Örneğin, balo, düğün,klasik müzik konserleri, defileler, ödül törenleri,

sergiler, kokteyller vb. Bu faaliyetler için merkezin çeşitli salonları kiraya verilebilir bu da
merkezin karlılığa ulaşmasını sağlayabilir.

Özet|e, merkezdeki salonlar, cafeler, lokantalar ve sergi alanları gibi üniteler gelir getiren

alanlara dönüşebilir. Kongre bölümü zarar etse bile kongreler nedeniyle oluşturulan

sergiler, frıarlar veya saĞnların diğer etkinliklere tahsisi kongre sarayrnın aYakta

kaltasını saglarkensürükleyici etkisi ile şehre ve ülkeye büyük rakamlarda döviz akıŞrnı

sağlayabilir.

yine aynı tür imkanlar oteller içinde geçerlidir. Özellikle de toplantı amaÇlı büYük
kapasiİeli salonlan bulunan oteller, bu salonları isteğe bağlı olarak bölerÇk veYa

birİeştirerek değişik amaçlı olarak kullanılması için kiralayabilirler. Bu da otele yeni gelir

kaynakları sağlayarak karlılığı getirmektedir.

- 2.S. Kültür ve §aıat Etklnliklerini Destekleme

Kongreler katılımcılar ve izleyiciler açısından yoğun tempolu bİr çalışma maratonu
gibidir. Özellikle de uluslararası nitelikli toplantılann 4-5 gün sürdüğü (Dallı, s.102)

dtişürruıtir"e böyle bir yoğunluk ve stresin ortadan kaldırılabilmesi İçİn kongre
organizatörleri çeşitli sanat ve kultür etkinlikleri düzenlemeye yönelirler. Delegeler, asrl
amaçları dışında kalan boş zamanlarında ziyaret ettikleri ülkenin liıtiltürel ve sanat
etkinlikterini görmek isteyeceklerdir. Bu 5ruzden bazı akşamlar dans, müzik, tiyatro
resitalleri delegeler için cazip gelmektedir.

Bu animasyonlarda tayin edici özellik, o ülkenin karakteristiklerini yansıtan unsurlarrn
ağırlık taşımasıdır. Çünkü, amaç turisti bir yandan eğlendirirken diğer yandan da
aklında kalacak bazı motiflerle ülkenin tanıtımını sağlamaktır.

_ Örneğin, ülkemizdeki bu tür etkinliklerde Osmanh yaşamından kesitler verilebilir ve Türk
adetleri bir mekan içinde sunulabilinir. Çünkü, turist gittiği ülkenin lçultürünü öğrenme

ı
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ve YaŞama merak Ve arzusundadır. Bu açıdan bakıldığında Türk liıı.iltüru çok renkli vezengin bir kaPasiteye _sahiptir. Bu zenginliklerin delegİlere hoş.vakit geçiİtmenin yanısıra, Yerli ve milli külturel motiflerimizin de etkinlik alanını artırmak-tadır (Gökden2,
_ s.83).

Genellikle kongrele.r _btlv"t açılış ve kapanış gösterileri ile başlar ve biter. yine, kongresüresince de genellikle akşam saatleri çeşitli sanat etkinlikleri ile renklendirilir.

Örneğin, 1996 Yılında gerçekleşen Habitat II Kongresi nedeniyle 27 Mayıs - !6 Hazirantarihleri arasrnda İstanbul halkı ve delegeler sanat ziyafeti yaşamışlardır. Bu tarihlerarasında 19 adet dans, 5 adet folklor, 48 adet müzik, 26 adİt tiyatro gösterisi
gerÇekleŞtirilirken Habitat Uluslararası .Film Festivali de etkinlikler arasınd-ayd ı. İyrıca 42adet sergi düzenlenirken kongrenin devam ettiği tarihlerde istanbul,daki önemıı ve uuyut
Pek Çok galeri sergilerini sürdürmekteydi. Bu arada yapılan üç büyük *oj" a"nı."i.rl.,
en önemlisinin "SaraYdan Günümüze Esintiler" adh beİilenin old.uğunu düşünmekteyız.Bunun Yanı srra 11 adet dia ve multivizyon gösterisi düzenlenhiştir. Aynca, çevre -

Etkinlikleri, Çocuk Etkinlikleri, Gençlik Etkinlikleri, Spor Etkinlikleri ve İitanbuı oışıEtkinlikler adı altında gerçekleştirilen sayısız sanat aktivitesi sunulmuştur (Habiart, s.7-
91).

Habitat İI sırasında gerçekleşen bu aktivitelerin içinde uluslararasr 'nitelikte pek çokorganzasYonlar YaPılmlştır ve bu organizasyonlar sayesinde hem kendi lçultürzenginliklerimizin bize has motifleri olan sanatımızr dünyanın gözleri önüne serme
Şanslna sahiP olunmuŞtur, hem de halkımız uluslararasİ üne sahip pek çok ünlüsanatÇtyr görme ve j3_lele şansrna sahip olmuştur. Bu da ktiltürel rrav"ta önemli birdoPing olmuŞtur. Çünlrü dünyadaki en önemli alışveriş lııiltürel 

"ı""a" l"prı".,alıŞveriŞlerdir. Bu aÇıdan da kongreler değerlendlrilmesi ğeretln fırsatlar y"..t-"ıit^drr.

2.6. Çevre Ktrlitiği Maliyetinin Düşüklüğü 
.

.:Gunümüzde turizmin neden olduğu en büyük çevre sorunu, doğayı korumaya yönelikolmaYan tatil merkezlerindeki plansız yapılaşmadır. Kuşı<usuz uiıinçıi ,"'pı"'J, ui.biÇimde ele alındığnda, turizm, ., 
""hibi üİkeıere tuyİin uzançıar sagla'm"tİ"ar..Ancak, turizmin plansız olarak gelişmesi, bu olayrn olumsuzluklarını da birliktegetirmektedir, Bu durum, gelişmekte olan ülkelerae daha faz|a önem kazanmaktadrr. Buülkelerde bir an önce az geliŞmişlikten kurtulup sanayileşmeye geçebilme çabaları bazenacele kararlar alrnmasına ve ortaya çıkabilecİk so.u.rla.rn göz ardı edilmesine nedenolabilmektedir. Öze[ikle de bu konu, hemen hemen yer5ruzündeki bütün ülkeleriilgilendiren hızh kentleŞme ve çevre sorunları açısrnda., 6.r"- kazanmaktadır (Doğan,s.282-283!,

Dengesiz büyümeye karŞın talebin sürekli artışı turizm de krize, neden olmaktadır. Tipiktatiller, önemli Çevre bozulmalarına yol açarak doğal kaynaklarrn sömürülmesine vefakirleŞmesine neden olmaktadır. Doğal kaynakların uu şeuıa. istismar edilmesine İepkiolarak turistler geleneksel tatil beldelerini terk etmekte 
". yerri yörelere," y..,İ-İ..ır-biçimlerine yönelmektedirler (Hofels, s. 1 6).

T\rrizmin belirli bölgelerde yoğunlaşması, kent yaşamrndan kaçışın adeta simgesidurumuna gelen turizm olayı ile çelişkili bir dururn aİz eder. au y6relerde aşırı vç1-u
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ve turizmin gelişmesi ile birlikte huzur ve sakinlik kaybolmakta ve bu bölgelerin

çekiciliğinin kaybolmasına neden olmaktadrr (Doğan, s.282|.

Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin çok büyük bir bölümünün tatil amacr gütmesi ve

sahil şeridindeki tatil merkezlerini tercih etmeleri nedeni ile bugüne kadar uygulanan
turizm politikaları, kıydarda yoğunlaşmayİ kolaylaştırmrş, dar..bir çerçeve iÇerisinde
birbiri 

".drrr" 
turisük tesislerin kurulmasına neden olmuştur. Örneğin, Çok yakın'bir

tarihte sadecğ küçük birer yerleşim merkezi olan Bodrum, Çeşme, Marmaris ve Alanya
ilçeleri, özellikle yaz ayllarında milyonlarca kişiyi ağırlayan tatil merkezleri haline
gelmişlerdir. Ne varki, kıyrlara çok yakın inşa edilen turistik tesisler, doğal güzelliklerin
kaybolmasına, taşıma kapasitesinin üstüne çıkanlmaslna ve şehir hayatından kaçan
turistlerin kiiçük birer şehir haline dönüşmüş , bitki örtüsünden yoksun beton yığnları
ile karşılaşmalarına neden olmuştur (Aslan, s.44).

Böyle bir süreç sonunda Türk turZminin, hızlı kentleşme ve çevre tahribatı netİcesinde
başarısrnı uzun yıllar sürdürmesini beklemek hayalcilik olur.

Türizmin gelişiminin, gelişmekte olan ülkelerin doğal ve beşeri kaynakları üzerindeki
yıkıcı etkilerinin önlenmesi isteniyorsa, turizmin hedeflerinin daha uzun vadeli sonuçlara
göre ayarlanması ve çevre unsuruna daha duyarlı gelişim yöntemleri ortaya konulması
için çalışılmasl gerekmektedir (May, s. 116).

T\ırizmin gelişimi sürecinde kıyıya olan baskıyı azaltma ve iç klsrmlardaki gelişmeleri
özendirmeye dayalı ulusal çevre politikamız kıyıların betonlaşmasınl ve turizmin kıyısal
niteliğinin zarar|arınırı ortadan kaldırılmasınr hedeflemektedir. Hem turizm potansiyelinin
değerlendirilmesi hem de turizm girdilerinin getireceği rantrn uzun vadede devam
edebilmesi için turizm çeşitlendirilmesine yönelme, ülkemizde olduğu kadar tüm
dünyadaki turizm ülkelerinin turizm politikaları kapsamındadır. T\ırizm Bakanirğımızrn
bu doğrultuda yaptığı turizm çeşitlendirilmesi çalışmaları şu şekilde slnlflandrrılmaktadır
fpe§olu, s.37):

Kış Sporlarl ve Kayak Merkez|eri
Sağlık ve Termal Turizmi
Yat Turizmi
İnanç Turizmi
Yayla T\ırizmi
Doğal ve Tarihi Varlıkların T\ırwm Amaçlı Kullanımı
Tarihi Kenıansaraylar ve İpek Yolunun Tur2m Amaçlı Kullanıml
Mola Noktaları Tlırizmi
Akarsu Sporları T\ırizmi
Mağara Turizmi
Yüruyuş Turizmi
Golf Turizmi

Ancak, bu liste gözden geçirildiğinde turizmi kıyrlardan içeriye doğru çekmekteyse de,
yinede doğaya ve tarihi varlıklara dayanan ve daha az zarail.ıda olsa çevreye doğrudan
zarar verecek tur2m türleridir. Kısaca, hammadde olarak doğrudan çevreyi kullanmayan
ve mekan olarak da -çevreye aşlrı zararından dolayı- kıyıları ve kırsal alanlan kullanma
zorunluluğu taşlmayan turizm türlerinin Türkiye'de geliştirilmesinde yarar görmekteyiz. t
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ÇalrŞma konusu olarak kongre turizminin tarafımıd,an seçilmesinin başhca dayanak
noktalarından biri de bu husustur.

Elbette ki, akla kongrelerin yapılacağı merkezlerinde birer betonlaşma örneğ olduğu
gelebilir. Ancak, böYle tek bir merkez sayesinde, zaten mevcut olan ve betonlaşıİada payı
olan Pek Çok otel restoran vb. tesislerin atıl kapasiteleri yönünden değerlendiriımeıerimümkündür. Üstelik, Türkiye'de kentleşmenin getirdiği İipik b"tor.laşmanın kongreturizmi gibi bir turizm modeli ile değerlendirilmesi sağlanmış olacaktır.

Ayrıca, bugğne kadar yanlış olduğu herkes tarafindan kabul gören kıyılardaki tatilturizmi modelinin sonucu kıyılarda ortaya çıkan betonlaşmanın kİsa vadede o bölgenin
çekiciliğini kaybettirmeye başlayacağı bir gerçektir. İşte bu durumda bile böyıemerkezlerdeki doluluk oranlarrnın düşüşü a§"-"sr.r" g"lt algırra" bu gibi bölgelerdekongre turzmi saYesinde doluluk oranlarında bir iyileşİe sağIanabilir. .ğ, uçraİİ,- ul,kongre turizmini hem doğaya en a? çevresel zarafl veren hem de betonıaşma ,e
ŞehirleŞmenin turizme vereceği zararr olumluya çevirmesi açısrndan en faydah ve rantablturizm çeşidi olarak görmektey2.

Kısaca, ülkemizde yaygın turizm şekli olan kıyılarda tatil turizminin alternatifi olarak,
Şehirlerde de Çok rahattıkla yapılabilecek olan kongre turizmini görmekteyiz. u"t.ıiı*kıYrlarda YaPılmıŞ olan planlama hatalarının telafisi olarak da kongre turizmi ülkem2 içindoğru bir model olacaktır.

soNuç

Tüm dünYada, turizmin moda olayı ile aşırı bağlantılı ve de talebin çok esnek oluşundandolaYı turizm ÇeŞitlendirilmesine gidilmektedir. ülkelerde geliştirilecek turizmmodellerinin hem ülkelerin arz gerçeklerine uygun olmasr hem de en bü5ruk rantısağlarken minumum zarara neden olmasına dikkat edilmektedir. Bu açılardandeğerlendirmeYe alındığında kongre turizminin karşımıza J"g"ıl bir alternatif olarakÇıktığını görmekteY2. Çün_kü dünyada kongre turizmİ gelirleri İopıam turizm gelirlerinino/o2''ini oluŞturmaktadır.Üstelik kongrelere katılan d-elegelerin,'İ"İıı 
";"İİr';;";İ"."oranla 2-4 katı daha. fazla harcama yaptıkları tesbit İilen gerçeklerdendir. Bununnedenlerini, delegelerin Şirket, universitİ veya çeşitli kurum ve kuruluşletca görevliolarak kongrelere gönderilmelerinden dolayı- masrafların adı geçen birimlercekarŞrlanmasına; delegelerin eşlerini de beraberlerinde g"İi.aiu..lİ"' ,. 

""t 
- 

g"ıi,gruPlarından oldukları iÇin daha rahat harcama yapmala.r.ra bagıa-ak doğru olacaktır.DolaYısıYla, TürkiYe gibi ucuz tatil ülkesi imajına 
""hip 

," aıışut gelir grubu turistlerintaleP ettiği ülkeler açısından, yüksek gelir sahlbi turist sağlay"" ul. turizm türüdür.

Kongre turizmi Türkiye gibi gelişmekte olan,_ işgücü fazlalığıve istihdam sorunu yaşayanülkeler iÇin Yeni istihdam_ olanaklan sağlayacaktrr. ü"İ"ılt saaece doğrudan ilişkiliiŞletmelerde değil , dolaYlı olarak tum sekttırler açrsından istihdam olanakları yaratırken,diğer yandan da bu sektörleri gelir açısından sürükleyecektir.

Yine Çoğu turizm ülkelerinde yaşanan ve turizmin mevsimlilik karakterinden dolayıortaYa Çıkan atıl kaPasite ve yatırım kayıpları bu sektör sayesinde emiıecetti.. ö.;;ğirr,TürkiYe'de ağırlıklı olarak dolulukların vogun olduğu aylaİ Haziran- Temmuz- AğustosaYlarıdır, TürkiYe'Ye gelen turistlerin %İOisi uu ayÜraa tiıt"y" gı.ış yapmaktadır. Buna
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karşrn diğer aylarda doluluk oranları oldukça düşmektedir.'Kongreler ise ağırlıklı olarak
bahar 

^yİ".r.rİ. 
yapılmakta, kongre sayılarınrn aylara göre dağılımında diğer aYlarda da

ortalama 0/o6-7 civarında bir dağılım sözkonusu olmaktadır. Bu özelliği ile ülke turizmini
|2 ayayayma karakteri göstermektedir ki, tüm dünyada turizm ülkelerince uğraŞ verilen

"" ury"t sorun da budur. Üstelik kongreler, diğer turizm şekillerinde olduğu gibi

iptalleiden çok az etkilenmektedir. Çünkü, genellikle kongrelerin organizasyonu

sekreteryası tarafindan ortalama 2 yıl öncesinden başlatılmakta ve uzun süre alan bir
uğraş oÜuğundan da kolayca iptal edilememektedir. Böylece Türkiye'nin, yaŞanan Körfez
tizinae olduğu gibi yoğun iptallerin yaşandığı koşullarda kongre turizmi, sektörü zor

durumlardan kurtarabilmektedir.

yine kongreler sayesinde, kongrenin yapılacağı şehirlerde çeşitli fiizksel iyileŞtirilmelerin
yaprlmasİ şehirleşmeyi hızlandırmasr açısrndan faydalrdır. Bunun Yanında Yeni iŞ

tlanakıarı ile tüketimin de artması nedeniyle d,aha faz|a üretim dolayısr ile daha fazla

satış yerli halkın gelirlerinin de artmasına yardımcı olacaktır. Benzer şekilde yerel

yonetihıera. y.."l ulaşlm, vergi, harç vb. gelirler sayesinde kazançalrını
arttırabileceklerdir.

Kongre turizmi, bu tür ekonomik faydaların yannda kongre ülkesİne veya Şehrİne sosYo-

ktiltüre1 faydalarda sağlamaktadır. Bu konudaki önemle üzerinde durduğumuz husus,
turist ile yerli halkın ytız1ııızn gelişinde ortaya çıktığı ileri sürülen olumsuz kriltürel
etkilenmelerdir. Satrn alma gücü yüksek olan turistin ortaya koyduğu yaşama stili yerel

halk üzerinde büyük yanlışlara neden olmaktadır. Onlar gibi yaşamak isteyen genÇlerin

kıyafetlerini, yaşama alışkanlıklarınr, zevklerini hatta kendi dillerini değiştirmeleri Çok
.""tıu.r"., bir olaydır. Bu tür özentilerin, tatilde olmanrn verdiği maddi ve ruhi rahatlrk
içinde olan kişilİrin taklit edilmesi neticesinde oluşmasr, toplumun alrşkanlık, değer

yargrsı ve zevklerinde olumsuz değişimlere ve yozlaşmalara neden olabilmektedir.

Ancak, kongrelere gelen delegelerin zamanlarının çoğunu toplantılarda geÇirmeleri,

genelde havaalanr, otel ve kongre rnerkezi arasındaki yolculuklarını arabalar ile

}apmaıarı delege ile halkın çoİ u karşrlaşmasına neden olmaktadır. Üstelik bu
-kaİşrıaş*a.rın, 

İoplumlarrn elit tabakalarından olan delegeler arasında oluşu aksine Çok
olumlu sonuçlar doğurur. Çünkii bu delegeler genelde bilim adamlarl, akademisyenler,
politikacılar, işadamları, sporcular, mimarlar ve mühendisler vb. önemli kiŞilerden
o1uşmaktadır. yine bu kişilerin kendi toplumları üzerindeki etkilerinin f.az|a oluşu, ev

satıİui ülkeye imajlarını olumlu yönde geliştirmesine neden olacaktır. Ayrıca, bunca
önemli kişİlerin katılımlan nedeniyle tüm dünyanın dikkati ve ilgisi bu ülkeYe
yöneleceğinden, medya aracılığ ile en kolay ve ucuz yoldan uluslararasr platformda-t.-royo 

yaratılmış olacaktrr. Bu da uluslararası ilişkilerin geliŞmesinde en pratik
yöntemdir. Bunun yanında ev sahibi ülkenin yöneticilerine, basın-yayın dünyasına,
bilimadamları ve işadamlarına bu derece önemli kişileri dinleme, dünyadaki
gelişmelerden haberdar olma imkanınr da verecektir. Yine bu tür kongrelerde o ülkenin
bilimadamlarına da kendi çalışmalarınr sunabilecekleri olanaklar sağlanmış olacaktır.

Ev sahibi ülkeye diğer bir katkısı ise, kongre merkezleri sayesinde halkın sergi, defile,

açılış, klasik müzik konserleri, balo, düğün vb. organizasyonlarda ihtiyacını duyacakları
tesislerin sayısındİ artış sağlanmrş olmasıdır. Bu sayede çeşitli sanat etkinliklerine de

destek verilmiş olunacaktır. Yine kongrelerin açılış ve kapanrşlarında veya devam ettiği
tarihlerde ulusal veya yabanq nitelikteki pek çok sanatçlnln vereceği gösteriler ve
konserler düzenlenecek, bu sayede hem yerel kliltür motifleri sergilenecek hem de
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baŞarılı ve dünyaca ünlü sanatçılan ve eserlerini izleme şansına sahip olunacaktır. Bu da
kongrelerin dünya sanat ve lültürüne katkılannı göstermektedir.

Kongre turizminin öneminin en faz|a olduğunu düşündüğümüz konulardan biri de çewe
ile olan ilişkisindedir. Çünkü ülkem2de de olduğu gibi çoğu ülkede, tatil turizmi timİigini
taŞıYan ülkelerde tırizm arzfin deniz-kum-güneş ve çevresindeki işletmİler
oluŞturmaktadır. Bu da kıyıların betonlaşmasına ve çevrenin hem yeşil hem de denD
aÇrsrndan tahribatına neden olmaktadır. Üstelik deniz mevsiminin kısalığndan da bu
iŞletmeler yılın büyük dönemi atıl işletmeler olarak kalmaktadırlar. İşte bu noktada
kongreler önem kazanmaktadırlar. Böyle bölgelere yapılacak kongre merkezleri sayesinde
bu iŞletmeler diğer mevsimlerde de kullanıhr hale gelebilecektir. Üstelit tur2min lrıyılarda
YaPıldığı bu Şekline alternatif olarak şehir merkezlerinde de yapılabilecek bir model
olarak kongre turizmi, şehirlerinde binaları, yoğun trafiği, kaİabalıklığı gibi olumsuz
yönlerine rağmen bir turizm ürünü olabileceğini göstermektedir.

Bu tür ekonomik ve sosyo-ktiltürel faydalarından dolayı kongre turizmi tüm dünyanın
dikkatini ÇekmiŞ ve yatınmların bu alana yoğunlaşmasına ,r.d"r, olmuştur. Ancaİ<, bir
üIkenin veYa Şehrin kongre merkezi olabilmesi için taşıması gereken özellikler vardır:
Çekici bir destinasyon oluşu,coğrafi konumu ve iklim özellikleri, modern ve rahat
konaklama olanakları , ulaşım ve iletişim olanakları yanında tabiki en önemlisi kongre ve
toplantı merkezlerinin yeterliliğidir.
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ne de Yer verilmiŞtir. Amerikan otelciliğinde yapılan sınıflandırmada kuruluş yeri, fiyat ve
hizmet düzeyi gibi temel kriterler göz önüne alınmaktadır (Lattin, ısoa; İıa1. Ğrgr.
otelleri bu kriterlerden hZmet kriterine göre sınıflandırmanın bir parçasıdır. Tipik bir
kongre oteli 1.000 - 2.000 arası oda, bir kaç restoran, büyük 

-"çrk 
bür", aİışveriş

merkezleri ve kafeterya gibi olanaklara sahiptir (Iverson, 1939; 81).

2. KoNGRt TURİZMİIYE İLİşKİN rAVRAMLAR

Kongre kelimesi latince "congressus" tan gelmekte ve "beraberce" anlamını
taŞımaktadır. Geniş açıklamasr ise "delegelerin tartrşma amacr ile çağrılı olarak bir araya
gelmeleri" olarak yapılabilir. "Kongre" , "konvansiyon" ve "konferans" kelimeleri benzer
faaliYetleri tanrmlamak için kullanılır. Her üç kavramın ortak özelliği; belirli bir alanda
ÇalıŞan Yada belirli bir kuruluşa üye olan delegelerin formel biçimde bir araya
gelmeleridir. Sempoz5rum, zirve, kollokyum ve konklav gibi toplantı biçimleri arasrnda en
geniŞ kaPsamlı olanı kongredir (Küçükaltan, 1996; 59). To|tantılara ilişkin kavramlar
arasındaki farkları görmek amacı ile katılımcı kriterine dayalı bir tablo aşağdaki biçimde
düzenlenebilir;

Tablo 1 : Katılımcı Sayılarına Giire Toplantı Tiirleri

I(ATILIMCI SAYISI
o_50 50 - 1oo 3oo _ ıııoıı

Seminef , Kollolşrum,
Müzakere
Çalışma Grup Toplantısı
Tartışma, Komisyon Çalışması
Yuvarlak Masa Toplantısı

Oturum

konferan§
Sempozyum

Kongre

Kaynak: (Koşan, 1996 ; 53).

Kongre gerek kapsadığı süre ve gerekse çalışmaların biçimi bakımından diğer
tüm toPlantılardan geniŞ kapsamhdır. Kongre amacr tartışma ve farklı bakış açılarının
değerlendirilmesini içeren kıiçük toplantılardan oluşur. Uluslararası Kuruluşlar Birliği
(UIA) kongre konularrnı içeren liştesinde politika, ticaret, estim, spor, sağlrk, hukuk,
tarım, sanat, ekonomi, teknoloji, ulaşım, uluşlararası ilişkiler, gençlik gibi İonulara yer
vermiştir (Karasulu, 1985; 1O).

Kongre turizmini; kiŞilerin sürekli konakladıkları yada çalıştıkları yerler dışrnda,
uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda yada meslek kollarında, belirli uiİ tonuaa uııgi
alıŞveriŞi YaPmak amacl ile bir araya gelmelerinden ortaya çıkan seyahat, konaklama ve
dinlence olay ve ilişkiler bütünü olarak tanımlamak mümlnindür (Karasulu, 1985; 13).
Kongre turizır.i sadece fikir alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelen üyelerin turistik
hareketlerinden oluŞmaz. Bu kapsamda üyelerin aileleri ve kongİe merkezinin bulundugu
Yöredeki Yerel halk da ele alınmaktadır. Kongre turizmi ltıtiyaç dulrulan tesislerin
özellikleri, kongre Şehirlerinin özellikleri, kongre zaman|arı ve katrlımcıların harcamaları
gibi nedenlerle diğer turizm türlerinden farkhlık göstermektedir.
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- 3. KoItGRt tunİzuİ cBıİşİuİrİış yenetecaĞı FAyDALAR1;p ııeıtyprıpR

, kongre trırizminin gelişimi kongre merkezi için istihdam ve gelir gibi önemli

olumlu etkiler yaratacaktır. Ancak korrgr" turizminin gelişimini sağlamak. için

katlanılması zorunlu olan. maliyetler de önemli boyutlara ulaşacaktrr, Bu nedenle bir

merkezin kongre amaçlı gelişimi planlanrrken ayrıntılı bir fayda / maliyet analDinin
yapılması zorunludur.

Kongre merkezlerinin yaratacağı faydalar ve yaratacağı maliyetler şu biçimde

sıralanabilir (Fenich, |994;23l ;

. ,.rr":İIrİ:İ'ıl.t,ı.r.ı"rrr, üst gelir düzeyinde olması ve yapacakları harcamalarrn

yüksekliği.
ı Bölge imajının gelişmesi
ı İştihdam olanaklannda artlş
ı Bölge halkının kullanabileceği yeni tesislerin oluşumu
ı İkinci dereceden ekonomik etkiler
ı Yerel yönetimlerin güçlenmesi

Maliyetler;
ı korıgre merk"rlerirrin oluşturulması amacı ile yapılacak yüksek sabit maliyetli

yatıimların yaratacağ kredi ihtiyacı ve yüksek kredi maliyetleri.

ı Yüksek işletme maliyetleri.
ı Kongrelerin belirlenen standartlarda orgaıwe edilebilmesi için kongre bölgesinde her

türlü alt yapı olana$nın oluşturulması amacıyla katlanrlması gerekli alt yapı

maliyetleri.
o kongre merkezlerinin kongre organizasyonlan dışında atıl kalması ve bunun

yaratacağ alternatif maliyetler,
ı Yüksek geliştirme maliyetleri,

4. KoNGRE TURİZMİNE İıİşxİıt ÖncÜrıpn

kongre turzminin hızla gelişmesi dünya genelinde bu faaliyetlerin organize

edilmesini gerekli kılmıştır. Bu itıtiyaç nedeni iie dünya turizm hareketlerini koordine

etmek üzere farklı orgitıer kurulmuştur. Kurulan bu örgütler arasında aşağıdakiler

sayılabilir;

ı AIIC (International Association of Conference Interpreters : Kongre Tercümanları

Birliği),
ı EE\CT (European Federation of Conference Towns : Avnıpa Federasyonu Konferans

Şehirleri),
ı IAcvB (International Association of convention and visitors : uluslararası kongre ve

Ziyaretçiler Birliği),
ı IAP(C 1ınternaiıoiıal Association of Congress Buildings: Uluslararasr Kongre Saraylan

Birli$),
ı lccA (International congress And convention Association : uluslararası kongre

Konvansiyon Birliği),
ı lAplco (Internatioiıaı Association of professional conference organizers : uluslararası

Profesyonel Kongre Organizatörleri Birliği),

,
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' ISMP (International SocietY of Meetihg Planners : Uluslararası Toplantı Organizatörleri
Birliği).

Sözü edilen Pr. ölgr!19. dışında NCB (Netherlandes Convention Bureau) gibiulusa-l Yada APACB (Asia Pasific Association Of Convention Bureau) gibi yöresel ı<onlgreörgütleri de bulunmaktadır. Bu kongre büroları kongre merkezini temsil ederler.Genellikle ulusal bir turizm örgütüne yada yerel yönetimleİe bağlı olarak faaliyet gösterenbürolar uluslararasr kongrelerin kongre merkezlerine allnıİası için tanlttm, pazararaŞtlrmasl, kongre turizmine ilişkin politikalarıri belirlenmesi ve iletişİm' gibifon}siyonları yerine getirirler. Bürolar kongre merkezi hakkında tüm bilgileri derleyerekilgililere bu konularda enformasyon hizmetİ sağlarlar.

_ Bu örgütlerden EFCT ve ICCA utuslararası kongre akışının düzenlenmesindebüyük önem taŞımaktadır. Söz konusu örgütlerin -görevleri aşağıdaki biçimdesıralanabilir (Oschman, 1996; l4fl;
. EFCT'nin üstlendiği görevler;

* Kongre organiz,atörlerine talepleri doğrultusunda desitnasyon bulmak ve
or ganızatö r\eri yönlend irmek,* Uluslararası otoriteler, dernekler ve birliklerleöirlikte üye olan ülkelere destekvermek,

* ÜYe Şehir katılımcılarrna kongre turizmi ile ilgili eğitim programları ve yazokulları
düzenlemek,

i' Avrupa kongre endüstrisi adına sözcülük görevini üstlenmek ve bunun için kendibasın bürosunun faaliyetlerini yönlendirmek.

ı ICCA'nın üstlendiği görevler;
* Dünya kongre turizm gelişim trendlerini izlemekve değerlendirmek,* ProfesYonel iliŞkilerin geliştirilmesini ve potansiyeİ müşterilere ulaşılmasınısağlamak,
* Her yıl organize edilen toplantıların dökümünü hazırlamak,* Kongre turizmine iliŞkin eğitim faaliyetleri yapmak ve bültenler hazır|amak.

5. ULUSLARARASİ KONGRE PAZARIIVDA TRENDLER VE EĞİLİMLER

Uluslararası KuruluŞlar Birliği 1996 yıtında hazırladığ rapora göre; uluslararasıturizm Pazarınd,a yaŞanan gelişmeleİe uygun olarak kongre"turizmi nJıla'Urul;;ğ, ,"Asya Bölgesine kaymaktadır. |gg4 vııin!1 dünyada "toplam 
18O ülkede kongreorganizasYonları gerÇekleştirilirken 1995'de 185 ve 1996 yılıııda toplam 187 farktı ülkedekongre organizasyonu gerçekleştirilmiştir. 1996 yılında tüm dünyada yapılan kongresaYısı 12,0OO'e ulaŞmıŞtır (Türsab, Ağustos-lg97; 38). Aşağıda tablo z; ae topÜtıturizmi pazarından en yüksek payları aıan üıkeıer ılsieıenmlşi.l
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L994 19931995L996Sıra üıae

8.o7
6.37
4. 13
4.63
5.64
6.49
5.I7
3.75
2.93
3.2o
3.28
2.sL
3.o 1

3.13
1.35
1.89
0.81
2.o8
2.16
L.27
I.62

8.28
5.74
5.04
4.96
5.90
5.o8
4.34
4.10
3.28
2.99
3.44
2.34
|.76
3.89
I.23
2.L3
1.39
1.48
I.76
L.23
2.54

7.46
7.o9
6.44
5.71
5.29
4.28
4.23
3.64
3.45
3.22
3.08
2.85
2.58
2.49
2.49
2.2L
1.98
1.84
1.84
1.75
I.75

6.73
5.94
5.14
6.o4
4.6I
4.29
3.44
4.19
5.78
4.72
3.34
3.o2
2.86
2.49
3.74
2.7o
1.06
2.9L
2.33
1.8o
2.oI

1

2
3
4
5
6
7
8
9
1o
11
L2
13
15
I4
16
I7
18
19
20
2I

ABD
İngiltere
Hollanda
Japonya
Fransa
Almanya
ispanya
italya
Avustralya
Danimarka
Avusturya
Finlandiya
Belçika
I(anada
İsrail
isveç
Singapur
Macaristan
isviçre
Hong KqnB

1 Norveç

73.5172.9L7s.6679.L2Toplam ?azar Payı

Tablo 2 : Toplantı Turİzminden En BüyüL Payı Alan ttk 21 thte ( 1993_1996 )

Kaynak : (Türsab, Eylitıl-l-997 ; 27|

UluslararasıKuruluşlarBirliği,ninraponınagöreiAvnrpa,nınkongre
turizmindeki pur^, pŞgerilerne göstermiştir. 4 puan birderı gerileyen Avrupa, n|n_pa,ar

i"i;i, oz seviyesnaen" o/o 58, e düşmüştür. Bu dönemde Uzakdoğu ve Asya kongre

turizmi paftar Payfi|ıo/o 2 dizeyinde arttırmıştır. 1994 yılından bu yana kongre turizm

pazanndapaylnr yiüren Amerika her şeye rağmen pazarda liderliğini sürdürmeye devam

etmektedir. Rapora göre T.rırkiye kongre turğm pazarında.hızla. gelişmekte olan_ülkeler

arasında yer almaktadır (Türsab, Ağustos_l99zi gs|. Tablo 2, de 1993 _ 1996 yılları

arasında uluslararasr kongre turzm pazarında Ülkelerinde sahip oldukları payların

değişimleri görülmektedir. iabloda y", .ıur, 1996 yılı rakamlan tahminidir, Bu nedenle

"rrlr.l"-" 
1995 yılı verilerine göre yapılmışür,

Tablo 2,de görüldüğü gibi ülkeler sıralamasında azalan payma rağmen ilk sırayı

Amerika almakta ," """-iĞiıĞr" 
,r" Hollanda izlemektedir, Uluslararası kongre turizmi

pazarınff|en büyük 21 ülkeli arasında Türkiye yer alamamaktadır, Aşağıda tablo 3, de

ise 1997 yılı içinde yapılan kongre o.g".rir-""yonlannın şehir. ve ülkelere göre sayıldrı

görütmektedir. amerİta 162 topüntı i|e ıssi yılı içinde de liderliğini sürdürmektedir,

1997 yılı içinde ş, "İ"1."aur 
yapılan toplantılai açısından ingiltere |54 organizasyon ile

|4o orgaıizasyonun 
-Jt 

r."i""aıii Hollanda,nın önüne geçmiş görünmektedir, Aşağıda

ı
A
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tablo 3'de en az üÇ ülkede düzenlenmiş ve en az 1OO katılımclnln yer aldığ toplantılarbelirtilmektedir.

Tablo 3 : |997 Yılı İÇlnde Yapılan Toplantıl,ırın Şehlr va thkelere Giire Dağılımı

Şehirlere Giire Uluslararası
Toplantılar

ülkelere Gtire uluslarara§ı
Toplantılar

1 52 1 ABD L62
2 Amsterdam 48 2 ngİltere 154
3 Viyana 46 3 Hollanda 140
4 §i!g4pur 43 4 Japonya L24
5 Kudüs 38 5 Fransa 115
6 Madrid 37 6 Almanya 937 Hong Kong 35 7 spanya 92
8 34 8 !talya 79
9 Barselona 33 9 Arnısturalya 75
10 stockholm 32 10 Danimarka 7o
11 Brüksel 31 11 Avusturya 67
I2 Buda 30 L2 Finlandiya 62
13 29 13 _Ee!çrka 56
L4 Londra 29 L4 Kanada 54
15 Edinburg 27 15 Israil

=-_-T
54

I6 Tokyo 25 16 sveç 48L7 Helsinki 25 L7 Singapur 43
18 Yokohama 24 18 Macaristan 4o
19 Melburn 23 19 sviçre 40
2o Dublin 23 2o Hong Kong 382L Washington 22 2L Norveç 38
22 Pekin 2o 22 Çek Cumhuriyeti 3223 Berlin 2o 23 Btpzilya 3o
24 _The Hague 18 24 3025 Montreal 18 25 28
26 Seul 18 26 yunanistan 2427 L7 27 24
28 |7 28 2o29 Oslo L7 29 Portekiz L9
3o 16 30 Polonya 1831 Nice 15 31 Afrika 18
32 Maastricht 15 32 1633 15 33 Meksika 15
34 Roma 15 34 1335 N L4 35 1336 Lizbon 13 36 I237 Osaka 13 37 l2
38 Atina 13 38 Tayland L239 san Francisco l2 39 94o Milan I2 4o 84| Sao Paulo L2 4L Izlanda 8

46

Kopenhag

Paris

Prag

Çin
irlanda

Sydney _kore cumhuriyeti
I(yqto

Birmingham

Hindistan

Şili
Ta}rvqn

f



42 Seattle 9 42 Malta 8

43 Kuala 9 43 New 8

44 Rio de Janerio 9 44 8

45 Bali 9 45 7

46 Antwerp 9 46 Mısrr 6
Luksemburg 6

47 9 47
48 9 48 Monako 6

49 8 49 Kıbrıs 5

50 San Diego 8 5o Fas 5

Kaynak: (Türsab, Eylül-1997; 28)

Tablo3,degörüldüğügibiuluslararasıkongreturizmpazarındakişehirler
sırd.lamasında ilk sırada kopenhag yer almaktadır. 52 organizasyonün yapıldığı

Kopenhag, , +a o.g".;"yo., iı" ı,rrr"ie.d"_ ," 46 orgaıwasyon ile Viyana izlemektedir,

şehirler srralamasıno;;*rr;.irrrrır 19 Ankara yer i|mazken istanbul 33, üncü srrada

yer almakta dır. |997 vrİrİ-r]ia"'i"t"i!:l da toplam 15 orgarıizasyon düzenlenmiştir,1996

yılında ilk sırada y", İ1urr'n..is ise 1997 yılı içinde ş.. ur," kadar yaPılan organizasYonlar

açısından 8' inci sıİaya gerilemiştir,

Tümdünyadayapılankongrelertürlerinegöreincelendiğindetıpkonulu
kongrelerin o/o 29.2 oi""*a" yer tuttuğu görülmektedir, Uluslararasr kongre pazarındaki

bu eğilime uygun oı"r.t zooo yıına k;dai Türkiye, de yapılacak kongre organizasyonları

ele alındığında tıp to.rrı, oianlann diğer tüiler" ğo.. daha büyük önem taşıdığı

görülmekİedir (Türsab, Temmuz- 1 997 ; 57|,

Sonyıl,lardakongreturDmpazarınd.ayaşananenönemligelişmelerdenbiri
toplantılara tatıımaa_leiftatçlıerıe lçiıiair. yapılan bir araştırmada kongrelere eşlerle

katılımın verimi düşürJüğü uelirlenriiştir. Bu sonucun açıklanmasından sonra çoğu

toplantılar için katılimcııaidan yanlarına eşlerini almadan_organizasyonlara katılmalarr

istenmektedir. Böylece katılımcıların toplantılara daha faz|a zaman ayırmaslnln ve

çalrşmaların verimıııigınir, .iit.rı*."ı düş-ünülmektedir (Türsab, Fy|t/r,I997;26l,,

Toplantılarad'ahaİaz|azama^ayrılmasıveverimliliğinyükseltilmesiyaklaşımı
kongre organizasyoiıurr.rr., daha "to.ro_it 

boyutlarda düzenlenmesi ve sosyal

faaliyetlere aunu u, iiin aynlması düşünceleri i19 d;şteklenmektedir. Bu eğilim

Türkiye için önemli iı.-lr""Lı varatmaktajır. Cünkü Türkiye ekonomik organ2asyonlar

açısından öncelikli uır aestlnasyo.raur. nei|*a,nın ola_ Libre Belgique" isimli gazetesinde

yayınlanan "Tatiller;;;;fi;rh".,r*ryot' i'"imıı mataıeae Akdeniz çanağındaki ülkelerin

fıyatları karşılaştırılmi!-"" rtı,tly", lil.,l ucuz uıte olduğu belirlenmiştir, Makale 1996

yılındaki 2.8 fıyat 
"rĞrrr" 

,ffi, 1tırtiye; ii., hala Akdeniz çanağının en ucuz ülkesi

olduğunu ro.goı"_"tüJır 1tirizm nakanlıgı Aylık Haber Bülteni, Mart_1996; 4),

Uluslararasıkongreturizmpaz'annday1şananenönemligelişmelerdenbiriside
teknik olanakların büyd önem kazanmasıdır, Üretimi arttırmak ve seyahat zamanlnl en

aza indirmek konusunda önemli .u"rr,ujı.. sağlayan. video-konferans sistemleri hızla

otellere yayılmaktadır. The Park Hyatt hoı.lyo,- w"stin 
_ 
Hotels & Resorts, Seattle ve

Washington otelıerJuu y,rt""t teq;pjiye dayalı virjeo_konferans sistemini uygulayan

oteller arasrnda yer almaktadır (Hotel, Arahk-1995; 98),
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Son Yıllarda kongre turizmi pazarında yer alan d,aha fazira şirket uzun seyahatlerikısaltan ve insan kaynaklarrnın kullanımınl en üst düzeye çıkaran video-k-onferans
sistemini tercih etmektedir (Hotel, Temmuz-1996; 1OO). kongre imkanı sunan oteliŞletmelerinde sunuŞların yaprlmasında etkinliğin arttınlmaşı ve zamand,an tasarrufamacl ile elektronik destekli araçların kullanımı artmaktadır. Kongrelerde yüksek
teknoloji isteğinin ve gerekliliğinin artmasr bu hizmeti veren tesislerin de hızla bu tür
teknolojiye sahip olmalarını gerekli kılmaktadır

6. KONGRE TURİZMİNİII SOSYOLOJİX VP EKONOMİK AÇIDAİI
DEĞERLENDİRİLMESİ

Kongre turizinine katılanlarla yerliler arasındaki ilİşkiler geleneksel turist - yerliiliŞkilerinden farklıdır. Kongre katılımcıları çoğu kez yeİel halkla ciddi bir iletişim
kurmadan kongre bölgesini tİrk ederler. Yerel halk kongrenin ve kongre ile doğan turistik
faaliYetlerin bir Parçası değildir. Bölgedeki insanların 

"ö, 
korru"u dönemde düzenlenen

kongreden haberdar olmaları katılımcılara karşı takınılacak tutum ve tavırlar için büyük
önem taŞır. Katılrmcıların bu kriçük temaslar sırasında iyi Zlenimler edinmeleri ve yerelhalk - katılımcı arasrndaki olumlu ilişkiler kongre İestinasyonu için uiİ 

"""rt".;yaratacaktır.

6.1. §osyolojik Açıdan Değerlendirme

T\rristler Yerel halkrn yaşamı hakkında bilgi edinmeden ve yerli halkla iletişimegirmeden kongre merkezinden ayrılırlar ( Hiller, 199§; 376 ). Bu bakımdan kongreturizmine katılan ziyaretçiler, diğer turist tiplerinden aynıırlar.

Konu hizmet gören aÇısrndan ele alındığında birey toplantıya katılmaya kararverdiğinde iÇinde bulunduğu toplumdan farkh ve ayn bir yerJeki sosyal grubun uyesihaline gelir. Kongre turizmine katılan bireyler pakeİ turla Jeyahat eden biİeylerden çokfarklıdır, Çünlni ziYaretÇinin izlemesi gereken belirli bir faaİiyet programl vardır ve buprogram onu diğer turist tiplerinden sosyal ve psikolojik olarak fartıı üıar,

ToPlantı Yerinin seÇiminde, destinasyonun çekici unsurlarrndan ziyade,toPlantının amacı önemli bir yer tutmaktadır. Bununla- birlikte seçimin yapılmasında
destinasYonun öneminin de bulunduğu bir gerçektir. Diğer yandan l«iltürel turizminiÇinde Yer alan Yöre halkı, kongre turizminin içinde İttıİ .oı üstlenemez. Kongrekonulannın uzmanlık gerektiren özel nitelikllere sahip olması, yöre halkının bu faaliyetedoğrudan katılımını engellemektedir. ' J

Ancak iliŞki düzeYinin az olmasına 1ağ:rnen kongre turizmine katılan ziyaretçiler,o bölgedeki l«ilturel değişim üzerinde etkin olurlar. 5.0OO veya daha rj" 
""ia"delegenin katılacağı kongreler, 1.0O0.0oO - 2.0O0.0OO kişi civarındaki şehirler içln uuyutbir olaY haline dönüŞtüğünden, yerel halk üzerinde sosyo-kültürel etkiier gostermekteaır.Buradaki sosYolojik etkiler diğer turizm türlerinde yer alan ziyaretçilerin yarattığıtoplumsal değişim etkileri ile benzer olacaktır.

6.2. Ekonomlk Açıdan Değerlendirme
,,

i Kongre turizmine Çok boyutlu ekonomik faydalarının bulunduğu gözlemlenebilir.
İBu faydalar şu biçimde sıralanabilir;
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. Kongre turizmi süreleri geleneksel turizm sezonunun dıŞrnda kaldığ iÇin

destİnasyonda turizm mevsimini :uzat|c| bir rol oynamaktadır. Böylece atıl kaPasitenin
değerlendirilmesi müml«in olabilmektedir.

. Kongre turzmine katılanların harcamaları diğer turizm türlerine katılan turistlerin
harcamalarrndan fazladır. Bu nedenle sayısal olarak sağlanacak bir geliŞme diğer

Fırwm türlerine göre çok daha yüksek bir gelir artışı anlamrnr taşıyacaktır,

Katrlımcıların ödemllerinin işletmeleri tarafından yapılıyor olması harcama miktarının
artmaslnda önemli bir etkendir.

ı yarattığı doğrudan ve dolaylı iş sahaları, toplam istihdam kapasitesinde artlşl

beraberinde getirmektedir.
. Diğer turiz; çeşitlerine göre kongre turizmi daha istikrarlıdır. Bu nedenle turizm

ekonomisindeki yeri önemlidir.
. Turizmde çeşitlendirme ile birlikte fonksiyonel bir canlanmaya neden olur.

ı Kongre tuiizmı ülke tanrtımrnda önemli bir rol o5ınamaktadır. Ülke gerek turistik ve

gerekse politik anlamda tanıtılmış olur,

Yapılan araştırmalar Türkiye, ye gelen bir turistin, ortalama 650_ s harcama

yaptığını ancak kongre katılımcılarının 1.675 $ ortalama harcama yaptrklarını ortaya

Lo'yr"""şt"r. Kongre k-atılımcılannın ortalama otel ve yiyecek harcamaları; 875 S, ortalama

t"yrt t ar"arrralan; 50O $ ve ortalama alışveriş harcamaları; 3O0 S' dır, (Türsab, Ağustos-

L997; 38). Araştırmalarda harcamaların katıhmcıların temsil ettikleri kurumlar

tarafından yapıldığı ve kahlımcıların kongre dışında da yeme, içme, gezi ve hediYelik eŞYa

amaçlı harcamalar yaptıkları belirlenmiştir,

7. TüRKtYE, DE Koİ{GRE TuRİzMİ vE GELİşİMİ

Türkiye uluslararası . kongre turizminden tatmin edici bir pay alamamaktadır,

Ancak buna rağmen İstanbul vİ Antalya dünya kongre turizm pazarında ileileme

;;;;;;;irı"?.- İ"t""uul ve Antalya; da konvansiyon. bürolarının açılması, Yine

ıstanbul,da Habitat _ ıı Topıantıları nıdeni ile oluşturulan "kongre vadisi" bu ilerlemede

önemli rol oynamıştır.

LütfiKırdarKongreMerkezi,.CemalReşitReyKonserSalonu,AçıkHava
Tiyatrosu, Hilton corrr"rrilo., Center, İTÜ raşkışla Binası ve Atatürk Kültür Merkezini

içine alan kongre vadisi günümüz kongrelerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek modern

bir görünüm 
"r.r-utt.ar| 

, lç pazarda ititf, rrrd", Kongre Salonu, dış p&arda ise ICEC

(IntJrnational Convention a Bxtıiuition Center) adı ile hizmete giren kongre sarayı son

derece modern bir yapıya sahiptir. Toplam 4.10O metrekare üzerine kurulu sarayın 2,000

kişilik oditoryımu .r".jr.. ız diıae simultane çeviri o1anağr yanıda her türlü teknik cihaz

ve ses olanakları ile donatılmıştır. Kongre saraylnın pazar|anmasına yönelik olarak

Amerika ve Avrupa, da bulunan temsilciliklere Asya temsilciliği de eklenecektir, kongre

"^.uy, 
2oo4 yıtııa kadar uzanan bir rezervasyon takvimine ulaşmıştır (Hotel, 1996; 60 _

62t..

Antalya,dainşaaedilenCamPiramit(AtatürkFuarveKongreMerkezi)
Türkiye,ninbüyükçapııuluslararasıorganizasyoili,l.alabilmesiiçinönemlibir
avantajdır. Cam nramit dıştan dışa 62 x 62 hetrekarelik bir alan üzerinde kurulmuştur,
piramit 22.5 metreyü,t".tiıei"aejir. Merkezin girişinde 2,5oO.kişilik organizasyonlara e:v

sahipliği yapabilecJk *- ğıo., ve 4.0OO meirekarelik sergi alanı bulunmaktadır, Alt

katda ise 39O metrekarelik 40O kişi kapasiteli Mevlana salonu ile 285 metrekarelik 335
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kişi kapasiteli yunus Emre salonu bulunmaktadır. cam piramitin tüm salonlarr müzik veses düzeni, ProjeksiYon, elektro akustik, simultane çeviri, multvi4yon, ışrklandırma, video
ProjeksiYon ve Yangın güvenlik sistemleri ile donaİılmışİır. yaklaşık sbO d<ınumlut uırfuar alanı içinde bulunan merkezin etrafı yapay goletler, g."ıur- uısltıet yollarr, ı<o|ruıerve otoparklar ile çevrilidir (Gastronomi, l997-3; aÖ-al1. -

izrnir'in "Kongreler ve Seminerler Şehri" imajını kazanmasına yardım edecek"izmir Kültür Merkejj" ise yatırım aşamasındadır. Anfitiya tro, Izmir Devlet SenfoniOrkestrası, İzmir Devlet Klasik Türk Musikisi Korosu s"Ğrr,'irİi, D;;;-b;.o 
""Balesi ve Salonu, İzmir Devlet Tiyatrosu Salonu, Küçük Salonlar (Dört adet}'r. çotMaksatlı Büyük Salonun yer aldığ bu tesis modern bir kongre kompleksidir. 2.5OO kişikaPasitesi bulunan Çok Maksatıı Büyük Salon ; mikİofonlar, simultane çeviri,multivizyon, kameralar, ses ve ışık düzeni, basrn ve sekretarya odalarr, grup toplantıodaları gibi olanaklar sunmaktadır. Kültür merkezinde aynca katılımcıların veberaberlerinde bulunanların boş vakitlerini değerlendirmeıeİine olanak tanıyacakParklar, restoranlar,. müzeler, akvarJrumla. ," }nİ*ynş yolİ"., bulunmaktadır. İzmirKültür Merkezi' nin önemli bir öze|liğ aynı -"a^İnaa 

şehrin sosyo-ktiltürelmerkezlerinden biri olmasıdır. Bu yolla kongre katılımcılarının ve yerel halkın aynı alaniÇinde bj1 araYa gelmesi sağlanacaktır. BöyĞce kongre katılımcıları geleneksel katrlımcı-yerel halk iletişimi dışında deneyimler yaşayacaklardir (oral, Kurgun, L997; 5|.

Ülkemizde her Yıl ÇeŞitli boyutlarda bir çok toplantı gerçekleştirilmektedir. Ancakbu toPlantılardan en^önemlisi ve kongre turizm par"r.rda"ı:lke imajımızın gelişmesinekatkıda bulunanı 03 - 14 Haziran isgo taritıieri arasında iJ";;;İ;;; ;;;;:İu."Habitat - II ToPlantıları olmuştur. BM insan Yerleşimlerİ xorrf..ur", (Huuİ.t'İİİ- ıssülkeden 30,000 katılımcı ve 2.0OO yabancı basın mensubunun yer aldığı ve 70 ülkenincanlı YaYınla izledlğı büYük bir organva"y:" ol-yltur. ingiliz Seyahat Acentaları Birliği(ABTA) de 1 - 4 Kaslm 1996 tarihlerinde istanbul'İa bir k;.g." gerçekleştirmiştir. LütfiKırdar Kongre Sarayında gerçekleşen kongreye 2.5OO acenta iatıtmış ve TüRSAB, da buorganizasYonda önemli iol oynamrştır (T.C. Aylık Haber Bülteni, araııt - ısso; sİ- nirdiğer önemli toPlantı 2 , 7 Kaşım 1995 tarihjerinde UFTAA-ğrnyu Seyahat AcentalarıBirliği) nın 29, DünYa Kongresidir. İstanbul'da düzenlenen bu'kongre 1.0OO dolaylanndakatılımcr ile gerçekleştirilmiştir (Gökdeniz, L996 ; 76|.

1997 Yılı iÇerisinde Türkiye'de turizmle ilgili olarak gerçekleştirilen bir çok önemliorganizasyon olmuştur. Bu organizasyonlar arasında 
"., 

ğ.r.*ıiı.rinden birisi 17 _ 24Ekim tarihlerinde Türizm Bakanlığının organizatörlüğünde İstanbul,da düzenlenen 12.WTo (DünYa Turizm Örgütü) Geneİ Kurul Toplantısıdıİ. ropıaİLya 136 ülkeden yaklaşık8Oo delege katılmıŞtır. WTo' nun geleceği ve özeL sekİorun örgüt içinde ağrılrğınıarttıracak Yeniden yapılanma önerisinin ele-alındığı topı".rtİ ĞadJu : i"ur.çıu.r-, s""risimli dans gösterisi ile aÇılmıştır. Toplantıda.i,99ğ yıİ lçin tŞıantı yeri olarak şili,ninSantiago kenti karara bağlanmıştır. İstanbul'rta y"prür, topıant'raa WTo'ya beş yeni üye;Ermenistan, Fiji, Cibuti, Nambiya ve Ukrayna katılmıştır. n,ıyı.". örgütun üye sayısı 136,ya yükselmiştir (Türsab, Kasım-1997; 2fl.

TğrkiYe' de gerÇekleŞtirilen önemli uluslararasr organizasyonlardan biri, her altıYılda bir YaPılan, 1985 yılında Meksika' da ve 
"o" 

"oı.."L 
1991 yılında paris,tegerÇekleŞtirilen ll.Dünya Ormancrlrk Kongresidir. Bu yıl L3-22 Ekim tarihlerindeAntalya'da gerÇekleŞtirilen organizasyonda-katılım", 

"uyrJr-roplam 1O9 ülkeden 3.0oOkadardır, Altı Yılda bir düzenlenen Dünya ormancılık Kongreleri, hükümetlerin ve
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uluslararasl organizasyonlann ormancllrk politikalarını oluşturduklarr ve sektörün

temel konulannın tartışıÜrgı en önemli zirve oiarak kabul edilmektedir, Ülkemizin bu yıl

ki kongrenir, ", s^trşİl4rrT üstlenmesi, orman Bakanlığı'nın uzun süren çalışmaları

sonucu gerçekleşmişt'ir. 
-Genel teması "2L Ytızyila Doğnı Sürdürülebilir Kalkınma için

Ormanlar" olarak b"iirıerr", kongrenin konusu o.rrr.., kaynaklarrnın sürdürülebilir

kullanrmı için uygun teknolojiler ie politikalardır. Dünya Ormancılık Zirvesinin dünya

devletlerinin ve sivil o.g"rto"vonların, }«iresel önemcleki orman kaynaklarrnın bugünün

ve geleceğin nesilleri Lratınaan uygun kullanımı için c:vrensel çözümler bulmalarr ve

işbirliği geliştirmelerinde önemli bir işlevi vardrr (lnternet I

www.İurkishairlines.comltsl<y|\te/2396,htm)

Habitattoplantılarındansonraengenişçaplıorganizasyonlardan.biriolması
nedeni ile Dünya Ormancılık Kongresi, AntJya' ,rr., ," Cam Piramit' in imajı aÇlsından

uluslararası kongre pazarında büyük önem üşımaktadır (Gastronomi, |997_3;32), Her

yıl toplanan C9TAL E;ii; A*".ika Turistik oiganizasyonlar Konfederasyonu) kongresi

|2 _ 17 Mayıs 1997 tarihleri arasında Havana-_ Küba,da gerçekleştirilmiştir, coTAL

1999 Kongresinin Türkiye' de gerçekleştirilmesi ihtiınali nedeni ile turizmcilerimiz bu yıl

ki kongreye büyük ilgi göstermişlerdir (T\ırsab, L997; 63|. Söz konusu kongrenin Türkiye,

de düzenlen*""l toigi" pararrnda önemli bir avantaj sağlayacaktır, Tablo 4, de |997

yılında Türkiye, d" ;;r;.;;ştirilen konferans ve kongrelirin sayıları ve hangi illerde

gerçekleşti,ildikleri görülmektedir,

Tablo 4 z 1997 Yılında Tiirkiye, de Gerçekleştlrİlen Konferans ve Kongreıerin
Sayıları ve Hangi İllerde Düzenlendiği

konferans ve
Kongrelerin

Düzenlendiği İl

Düzenlenen konferans
ve Kongre Sayısı

Yüzdesi (%)

38 6o
20.35

77 75.o4
74 72.38
6 5.30

Adana 4 3.53

M 3 2.65
2 I.76

Trabzon 1 0.88
1 o.88

Balıkesir 1 0.88

Giresun 1 o.88

Denizli 1 0.88

Kocaeli 1 0.88

ToPLAM 113 1oo

Ikynak ; (Internet : www,mfa, gov,tr/ Grupe/ mfa/ 36 Lhtm)

Tablo4,degörüldüğügibiTürkiye,detlüzenlenenorganizasyonlarınyaklaşık%
ao ı",".riiJ, e,t"oiirrrri. ,-" e-nt"ıya' da yer alrnaktadır. Tabloda Yer alan diğer illerin ise

J
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bu organizasyonlardaki payı o/o 20 düzeylerinde kalmaktadır. Organizasyonların
büYüklüğü aÇısından bakıldığnda istanbul ve Antalya' nın önemli uluslararasr
organizasyonlara ev sahipliği yaptığı görülmektedir. Türkiye 1997 yılında "WTO Genel
Kurul ToPlantısr", "Avrupa Seyahat / Tırizm Komisyonu Genel Kurul Toplantısı" , "izn1ir
Incentive & Congress Exchange Workshop" gibi turzimle itgili önemli o.garrir""yonlara ev
sahiPliği YaPmlŞtlr. 1997 yılında T\ırkiye' de turizme ilişkin olarak gerçekleştirilen
organizasyonlar aşağıda tablo 5' de listelenmiştir.

Tablo 5 ı |997 Yılında Tiirliye' de Turizme illştln Düzenlenen Önemll Toplantı
Organizasyonları

Kaynak : (Türsab, Temmuz-1997; 58 / Internet : www.mfa.gov.tr/Gzupe /mfa/36I.htm|

Ülkemizde diİzenlenen kongre organizasyonlarrnı teşvik etmek amaclna ve kongreturizmindeki bilgi değiŞimi ve üretimini güçlendirmek hedefine yönelik olarak çaırşa,"Kongre Gazetesi" isimli bir yaJnn organı bulunmaktadır. Bu gazete her yl a, u"ş.rı,

Organizasyonun Adı Organizatör Yeri Tarihi
Ispanyol §eyahat Acentaları veTur

Operatörleri Birliği
TÜRsAB Istanbu

ı
27-31 Ekim

L997
21. Yüzyı|a Doğru Kültür ve Kongre

Turizmi konferansı
Bir Turizm olarak kültürel
Farlrlılıklar ve Miras Değerlerinin

korunması

Boğaziçi
üniversitesi

Istanbul Eylül L997

Boğaziçi
üniversitesi

Istanbu
ı

Eylül L997

Turist Kültürel Kaynakların
Kullanılmasında Teknolojinin Etkisi

u

Boğaziçi
üniversitesi

İstanbul Eylül 1997

WTO L2. Genel Kurul Toplantısı Turizm
Bakanlığı

Istanbu L7 - 24 E,kim
L997

ETC Avrupa Seyahat / Turizm Komisyonu
Genel Kurul Toplantısı

ETC İstanbul 26 - 29 Ekim
I997

Küçük
kalite yönetimi

Boğaziçi
üniversitesi

Istanbu
ı

Ekim L997

2I. YY. Akdeniz Havzası Tu r izm Politikaları
u

Akdeniz
üniversitesi

Antalya Sonbahar L997

r. Doğa Koruma ve
sürdürülebilir Turizm

sEMoR Antalya 4-8 Mart L997

Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Kıyı
planlaması sorunları

Ege Üniversitesi
ziraat Faktiltesi
Peyzai Mimarlığı

Izmir Nisan- L997

1997'de Türkiye
Pansiyoncular

Birliği

Izmir 15-20 Nisan
L997

EKO Turizm Semineri Humphrey
Mezunları
Derneği

Istanbul 28-3I Mayıs

Incentive & Congre§s Exchange
Workshop

Türsab
a

izmir 28 - 29 Rasım
L997
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kongre ve kongreye ilişkin en başarılı organizasyon, mekan, tanıtım, halkla iliŞkiler,

ikram, sekretarya, dekor, öze| hwmet ve Türkiye' nin tanıtımr konularında ödüller
dağltmaktadır (Türsab, 1997; 60|. Ülke genelinde bu tür yayın organlarınrn çoğaltılmasrnı
sağamak ve teşVik etmek kongre turizmi için önemli faydalar yaratacaktır.

Aşağıda tablo 6, dd 1998 - 2ooo yillarl araslnda Türkiye' de gerçekleştirilecek

organizasyonlara ait bilgiler sunulmaktadır.

Tablo 6 : 1998 - 2OOO Yılları Arasında Türkiye' de Yapılması Kesinleşen Kongre
organizasyonlarının Konuları, Organizatörleri, Yerleri ve Zamanları

Konu Organizatörü
L

Yeri Zamanı

Tıp

Nükleer Antalya 24-28 Nisan 1998
Nisan 1998

Ege Üniversitesi izmir 7 -I0 Mayls 199ğ
Excon Ankara L8-22 Mayıs 1998

Anadolu Üniversitesi Eskişehir 1-30 Evlül 1998

serena Turizm izıınir 3-8 Kasım 1998
Excon İstanbul 14 Kasım 1998

Ankara Sonbahar 1998

çulnırova Üniversitesi Adana Nisan-Mayıs 1999
enadolu Üniversitesi Eskişehir 1-3O Eylül L999
Excon İstanbul L999

-

Anadolu Üniversitesi Eskişehir 1-3O Eylül 2OOO

Pamukkale niversitesi Denizli 28-30 Eylül 200q
izmir Evlül 2OOO

Eylül 1998Hayvancılık Ankara
izmir Eylül 1998

20-24 Temmuz
1 998

Çevre

Boğaziçi niversitesi İstanbu1

Dokuz Eylül üniversitesi İstanbul 23-26 Eylül 1998
Antalya/
İstanbul

Kasım 1999

Kültür
Ve

Edebiyat

Ankara Mayıs 1998
İstanbul Nisan 1999

Araştırma Merkezi Ankara Eylüt veya Ekim
L999

Hacettepe Üniversitesi Ankara Ağustos 2000

Türİ Dil Kurumu Başkanlığı Ankara 26Eylül-Ekim
2ooo

Tarım
Ege Üniversitesi Aydın 11-16 Ekim 1998

Trakya Edirne Mayıs veya Ekim
L999

Adana Nisan 2000
1998Sanayii Ve

Endüstriyel
Ankara

üniversitesi izmir Evlü!_!999_
İstanbul 1998

Milli Kü Ankara 16-18 Evlül 1998
Antalva L3-22 Ekim 1998
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Marmara Istanbul Ekim 1998

Tarih Ve

kadının statüsü ve sorunları
Genel
Anadolu niversitesi

Istanbul 6-7 Kasım 1998

Eskişehir Mayıs sonu Haziran
başı 1998

15-30 Mayıs 1998Matematik Edirne _Ağustos-Eylül 1998

E,czacılık
Marmara üniverslteil Istanbul Eylül 1998
Anadolu Eskişehir Ekim 1999Termal Istanbul 3-11 Eylül 1998

Jgoloji
oDTÜ Ankara 6- 10 Eylül 199BDokuz ası Izmir 1-6 Ekim 2OOO

Kaynak : (Türsab, Temmuz-1997 ; 57 -59l

g. israuauı, AııTALyA, AIıKARA vp izııin, DE ULUsLARARASI KotyGRE .

oncarizasyoNLARlNA ııizııpr venesııEcii-JAtöfiAR vE .LANAIıLARI
TürkiYe'de u_luslararası kongre turizmi pazarınd,a gelişme göstermekte olan dörtbüYük merkezde modern kongre salonları bulunmaktadır. ğu merkezlerde otel işletmeleribünYesinde bulunan salonlar gerek kapasite gerekse teknik olanaklar açrsrndanuluslararası organizasyonlara eır sahipliği yapauTı"""t 

-atır.va"a;.. 
Aynı merkezlerdebulunan meslek odaları toplantl salonları, kültür ," 

"".r"İ merkezleri salonlarr veüniversitelerde bulunan salonların da kongre amaçlı kullanılması mümkı,indür. özeilikleİstanbul'da bulunan ICEC ve Antalya'aa tesls edilen Cam piramit Türkiye, de bulunanen önemli kongre tesisleridir. Aşağıda tablo 7' a" nırtiv"; de uluslararası kongreorganizasYonlarrna ev sahiPliği yapabilecek otel işletmeıerl ve kongre teşisleri istanbul,AntalYa, Ankara ve lzmir.iein belirtilmiştir. Tablo 7' de yapılaİ ıi"İ.a. sadece 5OO kişikaPasiteli il merkezlerindeki oteller ve kongre amaçlı tesİs İdiımlş önemli tesisler temelalınmrştrr.

Tablo 7 : İstanbul, Antalya, Ankara ve İzm_ir' de_ otel işletmelerinde Bulunan KongreSalonları ve Kongre Sarayları Kapasiteleri

iı Otel Yada
İstan bul conrad 1.000palas otel 1.2oo
swissotel The

1 .500Hilton Otel
İstanbul princess otel 1.o4o

5oo
Hotel 800 550
Otel 6oo

The Marm ara Oteli 1.000 600Inn crown plaza
klasis otel 650Dedeman Oteli 5oo

tatürk küItür Merkezi .30o 55ol conaention & Exhibition 2 68o 60o 5B0 560

isreıvBuL
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sheraton v 6oo

Falez Oteli 52o 77o

ANTALYA Hotel Ofo 1.000 500

Adonis Otel
600

Club Otel Sirene 77oHotel & Center

Atatıirk Fuar ue Kongre Merkezi (Cam 2.5oo

Hilton 850

Oteli 500 850

Ankara Hotel 5oo
ANI(ARA 5o0 1.0oo

Dedeman Oteli 9oo

Oteli 5oo

Efes Oteli 700

izıııin So,bancı Kü ltiir ae So;noİ Merkezt 5o8

Kültür ue Merkezi 760

Atatürk Kültiir IYIerkezi 658 628

Merkezi 1.750 1.o0o / 1.000 / 2500

E
-

Kaynak:(ConventionFacilitiesTurkey,TurizmBakanlığı-1996/DreamDestination
T\ırkey, lİ",g*"i"' Conventİon & Destination Management Inc-1997)

Tablo7,dedegörüldüğügibidörtbüyükildeotelişletmeleribünyesindeve
kongre amaçlı tesislerde- önemli uir ı<apasite yaratilmrştır. otel işletmeleri bünyesinde

bulunan salonlarda *i-rrıt.rr. çeviri, viJeo, fiırİ, k"*..^ları, mikrofonlar, ProjeksiYon ve

slayt makin"ı".r, *rıtJöo. siili ,.t,olojit oı""atı" bulunmaktadır, Ayrıca tablo 6, da

görülen ana topı".ri, "uı,oniarı 
dışında'-ç"lrş_"l"rın _ 

yürütülmesi ve görüşmelerin

yapılması amacıyla iesJ eaiımiş kiiçük ""ıo.rı., 
da bulunmaktadrr, Bir çok otelde

sekretarya hizmetıeri sagı^.rm"tt"dır. kongre salonları bu durumları ile modern ve

uluslararasıbirorganizasyonungerekliliklerinecevapverebilecekbirgörünüm
sunmaktadırlar. Konğe amaçlı olarak tesis edilmiş olan iki büyük merkez Atatürk Fuar

ve Kongre Merkezi iĞ'icBC i".ek içinde uuıunaukıarı kültür alanı gerekse sundukları

yanhizmetlerleuluslararasıkongrepazarındaönemlibirimajasahiptirler.

KongreOrganizasyonlarıdüzenleyenseyahat.acentalarıbuamaçlahazırlanan
kataloglarda t"uıo i] i-J 

-go.uıa,1*ü gitl sadece uluslararasr niteliklere sahip otel

işletmelerinin salonıarı iı. ıİorrgr. ;r"/;;,;yer verildigini belirtmektedirler, Özellikle

kongre sarayları kongre destinasyon""""-""i,i-"", "ç,"",d"n 
büyük önem taşımaktadır,

1997 yı|ıverileri ile Türkiye, de uluslarara§l standaıtlara uygun istanbul, da 2 ve Antalya,

da 1 adet kongre sarayl bulunmaktaarr. ıziiri de ise yapımı devam etmekte olan 1 adet

saray vardlr
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Kongre salonları açısrndan karşılaşılan bu olumlu görüntü yanmda yatak
kaPasiteleri aÇrsından da olumlu söz etmek mümlnindür. İstanbul, Antalya ve Ankaİa,dail merkezinde Habitat-Il yada 11. Dünya Ormancılık Kongresi'nin dog.uracağı yatak
ihtiYacını karŞrlayacak kadar kapasite bulunmaktadır. Ancİk aynı duruİı ir*ıİ iİı içi,
söz konusu değildir. İzmir' de bu boyutta bir organizasyon düzenlendiğinde katılımcıların
Çevre turistik merkezlerdeki otellere dağıtılması zorunluluğu doğacaktır. Bu zorunluluk
beraberinde maliYet, ulaŞrm güçlükleri ve organiza"yo., "o*rLrı gibi olumsuzluklarıyaratacaktır

9. TüRKİYE,Nİ§ KoNGRt TuRİzMİ AçıSIIVDA§ AVAIYTA"rLARI

TürkiYe hızla geliŞen kongre turizmi pazarındayeni destinasyonlardan bir olarakgörülmektedir. Mevcut durumunu hzla iyileştirebilecek önemli avantajlara sahiptir.
Ülkede bu turizm tipinin rekabet gücünü arttlran avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

' Ülkemizde konaklama tesisleri yaş açısından rakip destinasyonlarda bulunanlara göre
daha genÇtir. Türkiye bu özelliği ile Akdeniz'de bulunan diğer turizm merkezleİine
karŞı önemli bir avantaja sahiptir. Ayrıca, inşaa edilen tesisler son derece modern
oluP, kongre amaÇlı salonların da bulunduğu biçiınde tasarımlanmaktadrr. Bunun
Yanında İstanbul' da International Convention & Exhibition Center ve Antalya, daAtatürk Fuar ve Kongre Merkezi gibi uluslararası nitelikte tesislere sahip olunmasıuluslararası büyük organizasyonların Türkiye' ye çekilmesi için büyük önem
taşımaktadır.

' TürkiYe'nin teŞvik turizminin ana pazafl olan Avrupa'nın bir parçası olması ulaşım
kolaYlığı avantajını da beraberinde getirmektedir. Uzakdoğu ve Amerika özellikle kısa
süreli programlar açrsından Avrupa için pek avantajlı olmadığndan Türkiyehin bu
bölgede coğrafi bir avantaja sahip olduğu söylenebilir ( Ttifekçi, 1995; 10 ).Uluslararası kongre turizmi pazarındayaşanan gelişmeler; giderek topıantrıara ay.rlan
zamanlarrn arttınlmast ve yola ayrılan sürelerin t<ısaltılması yönündedir. nu geıişme
TürkiYe'nin AvruPa'ya olan mesafe yakınlığını bir kat daha önemli kılmaktadır.

' Ülkemizde bulunan Antalya, İstanbul, Ankara ve izmir gibi önemli kongre
merkezlerinin sahiP olduğu doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerİ sahiptirler. Kongre
merkezlerine oldukça yakın olan bu turistik doneler, kongre sürelİrinin dışında
hazırlanacak 1-2 günlük turlar için çok uygun olanaklar sunmaktadır.

ı Bir diğer önemli avantaj Türkiye'nin sunulan turistik mal ve hizmet fiyatları açısından
kongre Pazarında bulunan diğer ülkelere göre düşük olmasıdrr. Fiyatın düşük o1-"",
sunulan turistik ürünün rekabet gücünü arttırdığı için bu önemli bir avantajdır.
Uluslararası arası kongre turizm pazarında daha ekonomik kongre anlayışının "son
yıllarda gelişmesiyle fiyat rekabette çok daha faz\a önem kazanmlştlr.

' TürkiYe'nin kongre turizmi alanrnda kullanılmamış bir destinasyon olması da önemli
bir avantajdır. Ülkem2, kongre turizmine katılacak potansiyeİ kişi ve gruplar için
merak, heyecan ve ilgi duyularak gidilecek bir ülkedir. Fakat, ülkenin etkili,'dengeli,
sürekli ve ikna edici bir tanıtım kampanyası ile uluslararasr kongre pu"u|rnu
sunulması şarttır.

*
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SONUÇ VE ÖNERİLER

uluslararası kongre pazarınd,a yaşanan gelişmeler kongre organzasyonlarınrn

çok daha ekonomik olmaiı ve mesafeye ayrılan sürelerin aza|tı|arak toplantı sürelerinin

arttırılması biçiminde gelişme göstermektedir. Ayrıca kongre salonlarında çok daha üstün

teknolojiye sahip arail,arm y.i almasl da bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır,
Bunun-yanında ülkelerin uluslararasr kongre pazarında imaj sahibi olmalarr ve belirli bir

puy ".hiui 
olabilmeleri için ulusal ," y"."i konvansiyon bürolarının kaçrnılmaz bir

zorunluluk olduğu ortaya çıkmıştr,

Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında 1ğlkiye için bir firsatlar yelpazesinin

açıldığını farketm-emek müm-i<ün değildir. Uluilararası kongre turizminin ana pazarr o1an

Avrupa ile,olan kısa mesafe çok biıyıık bir avanğ yaratmaktadır, Bu sayede kısa süreli

seyahat ve daha uzun_verimli toplantı ilkesi için Türkiye uygun bir destinasyon

görünümünü kazanmaktadır. Bunun yanrnda kongre organizasyonlarının _ 
daha

ekonomik olması yönünde belirlenen görüşler Türkiye için bir avantaj yaratmaktadrr,

Genel olarak uluslararası turizm pazarrn|n en ucuz ülkelerinden biri olan TürkiYe kongre

turizmi pazan açısından da ucuz bir ülke konumundadır, Uluslararası organizasyonların

Türkiye'ye çekilmesinde bu çok büyük önem taşımaktadır,

Türkiye için önemli gelişmelerden birisi de Atatürk Fuar ve Kongre Merkezi, ICEC

yada İzmir,de yatİ.rm aşamalsında bulunan İzmir Kültür Merkezi gibi kongre saraylarrnın

tesis edilmesidir. Bu saraylar gelişen kongre pazar$in verimlilik ve zamafl tasarrufu için

yut*et teknoloji istegine ""Jup-r"r.".k 
biçi-d" donatılmaktadır. Bu tür saraylarrn

uluslararası kongre turizmine hizmet verebilecek nitelikteki merkezlerde kamu ve özel

sektör işbirliği iĞ hayata geçirilmesi hem kongre merkezi için hem de Türkiye, nin

uluslararası kongre turizmi pazarındaki imajı için olumlu etkiler yaratacaktır,

Stratejik önem taşıyan konulardan bir diğeri ise "Uluslararası Kongre ve

Konvansiyon Birliğine" ,. "Avrupa Konferans Şehirleri Federasyonu " ne üye

olunmasıdır. Ayrıca tüm kongre mirkezlerinde yerel idareler yada ulusal turizm

örgütlerinin desİeği ile birer kon-vansiyon bürosunun açılmasr gerekmektedir. İstanbul ve

An-talya, da açılan konvansiyon büiolarının kuruluşu ve faaliyetleri model alınarak

,rygoiu*u digei kongre merkezi olmaya aday illere de yaygınlaştırrlmalıdır.

Kongre saraylannln tesis edilmesi ve konvansiyon bürolarının aÇılmasında Yerel

idarelere büyük görevler düşmektedir. Bu çalışmalarda yerel idareler, T\ırizm Bakanlığ
ve öze| sektör temsilcilerinin ortak çalışmaları ve kongre turizmine iliŞkin düzenlemeler

için bir komite oluşturmalan faaliyetlerin verimliliğiri arttıracaktrr.

Ayrıca dikkate alınması gerekli bir başka nokta Türkiye, de kongre turizminin
geliştirilmesinde öncelikli merkezlerin belirlenerek yatınmların buralarda

}ogunlaştırılmasıdır. Kongre turizminin geliştirilmesine yönelik bir proje düzenlenerek

t.iirı..r"., merkezlerde hızla gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. Proje öze|lk],e

İstanbul, Antalya ve İzmir esas alınarak hazırlanmalrdır,

A
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Yönettm Btltmlert Me slek Yükselcolc ulu

ciniş

Bir bilim dalının bir ülkedeki durumunu anlayabilmek ve değerlendirebilmek iÇin en

önemli veri tabanınr o alanda yapılmış yayınlar oluşturmaktadrr (Dener ve Atasagun
1985; Bilgin 1986; Üstdiken ve Pasadeos i992). "Literatür Araştırması" adı veri-len bu tür

çalışmaların amacl, ilgili alanlardaki veri tabanlarının veya düzenli gerçekleştirilmiş

İalıİmaıarrn incelenmesi ile o bilim dalındaki gelişmelere ışık tutmaktır. incelemeler

ğ".r.ııiı.ı. dipnot, kaynakça incelemeleri şeklinde olabildiği gibi; bu çalışmanın konusunu
Jluşturan ,bıan Ana|wi" içerisinde de yapılabilmektedir. Öte yandan, "Bibliyografya

ı,.İ1,,ı", *Makale 'Analizi", "Atıf Analizi", "Yöntem Analizi" türlerindeki çalışmalara da

rastlanmaktadır. Bu tür çalışmalar, kendi aralarında farklıhklar gösterse bile, özünde,

inceledikleri çalışmalardan yola çrkarak gene| bazı sonuçlara ulaşmaya amaçlarlar,
Örneğin; ,,Dipnot Analizi", makale, tez veya kitaplarda yer alan dipnotları inceleyerek,

ilgili ğahşmaİarın ulusal ve uluslararas_ literatürden yararlanma, ilgili literatürü iz|eme

durumlarını ortaya çıkarmaya amaçlar. "Yöntem Ana|iz1" ise incelediği tez, makale veYa

araştlrma çalışmalarının hazırlanması sırasında izİenen yöntemleri inCeleyerek, ilgili bilim
aalınaan yöntembilimsel gelişmeleri ortaya koymayı amaçlar (Üsdiken ve Pasadeos

|gg2|, Dünya genelinde akademik nitelikli yayınlardaki gelişmelerin ana|iz edilmesi ile

ilgili çalışmalar giderek yaygınlaşmaktadır. Gerek dünya genelinde gerekse bir ülkede bir
ul"ım- aaİyıa iığli ueıiİıı zaman aralıklarınğa yapılacak "Literatür Analizi" türündeki
araştırmaİarının yararlr sonuçları olduğu, bilim adamlarr arasında genel kabul gören bir
konudur (Üsdiken ve pasadeos 1993). Bu yolla elde edilecek bilgi, bir yanda o bilim
dalının za111an içerisinde gösterdiği gelişmeyi ve egemen eğilimleri anlama, bir Yanda da
varolan şorunları ortaya çıkarma ve bunlarr görebilmek için yapılabilecekleri tartrŞma

olanağ sağlayabilmektedir (Üsdiken ve Pasadeos 1993).

Bu çahşmanın inceleme konusunu, dünya genelinde şimdiye kadar pek yaPılmamıŞ
,,Bildiri Analizi" oluşturmaktadrr. Gerçenten de ilgili literatürÜn İncelenmesİ netİcesİnde
,,Bildiri Ana|iz|" türünde herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştlr. Bununla birlikte
.Makale Analizi" türünde çalışmalar bulunmaktadıt (Üstdiken ve Pasadeos I992a;

Üsdiken ve pasadeos L992b; Berkman ve Kozan 1979; Berkman 1987; Yıldırım 1993;

Kozak |994; Kozak 1995). "Bildiri Anaiıizı", içerik itibariyle "Makale Analizi"ne benzerlik
göstermekte, ancak inceleme konusu yaprlan değişkenlerden olan kaynakÇanın ve

İipnotların "Bildiri Analizi"nde dikkate alınmasr, çalışmanın amacına ulaşmasına engel

t"İtıı .d.niımektedir. Zira, Türkiye'de sunulan bildirileren önemli bölümünde dipnot ve

kaynakça gibi hususlara yeterince dikkat edilmemektedir.

Süreli yayınlarda yayımlanan makalelerin benzet amaçlarla incelenmeleri baŞka

ülkelerdİ ve disiplinlerde yaygın olarak yapılmaktadır. Dergilerde yayrmlanan makaleleri

çeşitli açılardan inceleyen araştırrmalara literatürde rastlamak mümkÜn olmaktadır.
yönetim alanında akademik ve diğer kurumlann dergilere katkrlarını inceleyen bir
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ÇahŞma Goodall ve Westing (1972| tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmada sözü geçen
bilim adamları, Public Administration Review'de L94O-L969 yılları arasında yayımlanmış
makaleleri ÇeŞitli değişkenleri dikkate alarak incelemişlerdir. Bowman ve Flajjar,ın da
(L978| ÇalrŞmalarında, American Public Administration dergisinde yayımlanan makaleleri
inceleyerek birtakım sonuçlara ulaştıkları bilinmektedir. perry ve Kraemer (1986), 1975-19a4 Yıllar_ arasında Public Administration Review'de ya5nmlanan makaleleri
Yöntembilim aÇrsından incelemeye tabi tuturak, sözü geçen dergideki makalelerin
hazırlanrna yöntemleri hakkında bazı bulgular elde ettikleri, ilgili çalışnanın incelenmesi
sonucunda anlaŞılmaktadır. Türkiye'de ise dergilerde yayımlanan makaleleri incelemeye
tabi tutan çalışmalar çokaz olmakla birlikte, bulunmaktadır.

TürkiYe'de gerÇekleştirilen makale analizlerine ilk örnek, Özer (Ig72l tarafından
gerÇekleŞtirilen "SBF Dergisi'nde İktişadi Araştırmalar: 1960-7ir" başlğını taşlyan
ÇalıŞmadır. Özer araştırmasında, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi'nde -yayımlanan
iktisadi konulardaki araştırrmaya dayalı makaleleri incelemişİir. İnonrı_ (1975),
CumhuriYet döneminde temel bilimlerdeki araştrrma çahşmalarının nasrl geliştiğini kaba
ÇizgileriYle gösterecek bir tabloyu meydana çıkarmak ve bu arada Türkiye nin 

"-o, 
y^.r-

YilryıLda temel bilimlere yaptrğı başlıca katkıları ortaya koyabilmek amacıyla hazırıadıgı
bibliYografYalardan kimya ve biyokimya, eczacılık, kimya mühendisliği, metalurji gibi
Yakın ilgili dallarda 1923-1996 döneminde yayınlanmrş araştırmalaİı içine alan bir
bibliYografYa üzerinde yaptığı incelemenin sonuçlarını tartlşmaktadır. Berkman ve Kozan(L979| tarafindan Amme İdaresi Dergisi'nde yayımlanan makaleler üzerine
gerÇekleŞtirilen bir Çalışmada ise, adt geçen dergide 7968ir977 yılları arasında
YaYımlanan yazılar incelenmiştir. Yazar|ar çalrmalarında, Amme İda;esi Dergisi,nde
YaYımlanan Yazı|arı konularına, konu ettikleri yönetim düzeylerine, makİlelerin
daYandıkları veri türlerine, makale yazar\arının çahştıkları kurululhra ve yayımlanan
YazıIarın Yıllara göre analizlerini yapmışlardır. Yine Berkman (1987) tarafından
gerÇekleŞtirilen bir baŞka Çalışmada da konu, Amme İdaresi Dergisi'nde yayrmlanan
makalelerdir. Bu Çalrşmasında Berkman, Ig7g yılında Kozan'la o.İ"t olarak
8er§ekleŞtirmiŞ oldulu çalışmasının bir benzerini yapmıştır. Yazar, araştlrmasında 1968-
1987 Yılları arasında.Amme İdaresi Dergisi'nde yayımlanan makaleleri incelemiıtir. Bu
ÇalıŞmada da Amme İderesi Dergisi'nde yayımlanan makaleler; yönetimdışı ve yönetim
olmak üzere konularrna göre incelenmesinin yanı sıra, makalelerin konu ettİkleri yonetim
düzeYlerine göre, dayandıklan veri türlerine göre, yazarln çalıştıkları kurumlara ğöre tek
ve Çok değiŞkenli olarak ana|iz edilmiştir. Üsdiken ve Pasadeos (1gg2,, gerçekleşJrdikleri
ÇalıŞmalarında konu olarak, işletmecilik alanrnda Türkiye'de son onbe! yİldır Lesintisiz
YaYınlanan Amme idaresi Dergisi, Eskişehir İİnn nergisi, i.Ü. İşletme bergisl ve oDTÜ
Gelişme Dergisi'ndeki yönetim konulu makaleleri almİşlardır. üsdiken ve İasadeos, adıgeÇen dergilerde 1975-1989 5nlları arasında T\ırkiye'de kesintisZ yayınlanmış dörtakademik dergide Yer alan örgütler ve yönetim, örgütlerde davranİş ve personel
YönetimiYle ilgili veri. temelli makaleler, araştırma tasarlmı ve kullanıİan yöntemler
açısından inlenmişir. İnelemeye dahil edilen 237 maka\eden sadece 37,si veri temelli olan
Yazılar olarak bulunmuştur. Veri temelli çahşmalar ise, anket nitelğinde, verilerin
Çoğunlukla tek maddeli ölÇülerden oluşan soru kağıdıyla toplandığı, soıİuçların sadecesıklık dağılımlarr veya bazen çapraz çizelgeler şeklinde sunuıdugu ve herhangi biristatistiksel analizin yapılmadığı çahşmalardan oluşmaktadır. yine üsdikeİ vePasadeos'un (L992| .. bir diğer. çahşmasr, "Türkiye'de Yayınlanan yönetimle ilgiliMakalelerdeki Atıflar |Jzerine Bir İnceleme" başhğını İaşımaktadır. üsdiken ," p"".alo",
bu çalışmalarında "atıf analwl" yapmrşlardır. Bu çahşmayla yazarlar, makale
YaYınlarrndan hareketle ve atıf analizi tekniklerinden yararlanu..t Tr.İtlye,deki yönetim
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yazlnlnln değişik boyutlarınİ, özelliklerini ve bunlarda son 15 yıl iÇinde değiŞiklik oluP
-olmadıgını 

oİt.y" çrk^.-u.y, amaçlamrşlardır. Sözü edilen çalışmayla yazar|ar, biribiriYle
ilintisiz olmayan üç sorun üzerinde durmuşlardrr. Bunlardan ilki, Türkiye'deki Yönetim
yazıa|n|n y^kr1 g.ç-işi ve bugünüyle "araştırma-öğretme" eksenindeki konumudur. Bu
toyut, yayınların ne ölçüde araştğrma ve bilgi üretme ve uygulamaya (veya uygulamacı
olmak üzere eğitim görenlerin) yol gösterme niyeti güttükleriyle ilgilidir. AraŞtırılan ikinci
sorun, ı-urkiyi,deki yönetim yazınıntn yeni bilgiden yararlanmaya ne ölçüde eğilimli
olduğuyla iığıiair. Atif analizi açısından burada inceleme konusu olan, atıf yapılan

kaynakların yayrn tarihinin yakınlığıdır. Çalışmada araştrrılan üçüncü husus olarak, söz

konusu üç araştrm. "o_ru zaman içindeki gelişmeleri de ortaya çıkaracak biÇimde
,incelenmiştir, Zaman ögesi yanında, üç değişkenin daha atıf kalıpları üzerindeki etkileri

araştırılmİşhr. Üsdiken ve Pasadeos bu çalışmalarında,,.Amme İdaresi Dergisi, Eskişehir
İİeİ oergisl, i.Ü. İşletme Dergisi ve ODTÜ Gelişme Dergisi'nde 1975-1989 yıllarr arasında
yayrmhĞn 237 maka|eyi inceleme kapsamına almışlardır. Araştırmada, ilgili dergilerde

yuyr-ıu.r"r, makalelerde atıf yapılan kaynakları türlerine, bazı kaynaklara olan atıf
yogunıugu gibi parametrelere göre ana|iz edilmiştir. Üsdiken ve Pasadeos (1993)

taİafg.rda., ğerçekleştirilen bir başka araştlrma, "Türkiye'de Örgğtler ve Yönetim Yazını"

başhğını taşımaktadır. Adı geçen araştırmada yazar|ar, Türkiye'de 1975 yılından bu yana

tesnlisz yayınlan yönetimle ilgili dört dergide yayımlanan makaleleri örnekleme

kapsamına_ aİarak incelemişlerdir. Sözü edilen araştırmada |975-|989 yılları arasrnda

amme İdaresi Dergisi, Eskişehir İİBF Dergisi, İ.Ü. İşletme Dergisi ve ODTÜ GeliŞme

Dergisi,nde yayımlanan toplam 1O7 makaledeki atıflar incelemeye tabi tutulmuŞtur.
Kısala ,,Atıf Analizi" olarak nitelendirilen bu çalışmay|a yazar|ar, Türkiye'de yönetim

bilimiyle ilgili yayımlanan makalelerin hangi yurtiçi ve yurtdışı kaynaklara daha Çok

atıfta bulunduklarını araştırmlşlardır. Dergilerle yayımlanan makalelerle ilgili yaPllan

diıer bir çalışma da yıldırım (1993), Amme İdaresi Dergisi'nde yayımlanan yazılan konu

edinmiştiİ. yıldrrım bu çalışmasında Amme idaresi Dergisi'nde. 1968-1993 yılları
arasında, bir başka anlatımla derginin 25 yıllık yayın yaşamında, yayrmlanmış her

türden yaz;1arı konu olarak almıştır. Sözü edilen çalışmada Yrldırım, Amme İdaresi

Dergisi,nin 25 yıllık yayln yaşamında yayımlanmış yazı|rarı öncelikle konularrna göre

^nİ|i" 
etmiştir. (Dener ve Atasagun (1985) tarafından gerçekleştirilen bir başka ÇalıŞmada

da, Journal of Economic Literature'de yayrmlanan iktİsadi makalelerin alt konulara
dağılımı ana|iz edilmiştir. Dener ve Atasagun bu çalışmada, Journal of Economic
Litİrature,nin erişilebilen belli başlı ekonomi dergilerindeki makalelerin bibliyografik
künyelerini bir sınıflandırmaya tabi tutarak sunmak suretiyle iktisat alt dallarındaki
durumun bir kesitini vermekte olduğundan hareketle, |969 - 1982 yılları arasında sözü

edilen dergide yer alan makalelerin bibliyografık verileri üzerinde bir araŞtlrma
gerçekleştir:erek, İkonomi bilim dalının yıllar içerisindeki gelişimi incelenmiıtir. Konuyla
İİgiıİ oıa"uııecek bir başka çalıma da Dener'in (1990) ..Hacettepe Üniversitesi .İİBF
D-ergisi,nde yayımlanan "Onuncu Sayısında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari

Bilimler Faktiltesi Dergisi ve Denetimli Permüte Başlık İndeksi" başlıklı çalıŞmasıdır.
Dener bu çalrşmasrnda, adı geçen derginin ilk on yıllık yayrn yaŞamrnda yayımlanmlŞ
yazı|arın denetimli permüte indeksine göre sınıflandırmasrnı yapmlştır. Aynı çalıŞmanrn
taşhngıcında Dener, adl geçen derginin on yıllık yayın hayatında yayımlanan yazılarrn ve

yaza;.İrın bir dökümünü vermiştir. Kayar (1994) "Cumhuriyet Dönemi (|928-|99a\ Tıp
bergilerinin Kısaltılmş İsim İndeksi ve Analizi" başlığını taşlyan çalışmasında sözü edilen

dönemde yayınlanan tıp dergileri ve hazrrlamış olduğu isim indeksi tızeriıde bazı
değerlendiİmeler yapmıştır. Kozak (L994|, "Anatolia Dergisi'nde Yayrmlanan Yazıl^ar

Üzerine Bir inceleme" başlığını taşlyan çalışmasında, 1990-1994 yrllarr arasında Anatolia
dergisinde yayımlanan yazıJları çeşitli değişkenlere göre incelemiştİr. Yazarrn inceleme
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konusu YaPtığt değiŞkenler; yazar|n ünvanı, yazınıfl konusu, yaz|nın yaz|m yılı, yazının
saYfa saYısı, Yg7arln (varsa) çalıştığı üniversite, yazıların ampirik veya-kavraİşal temelliolma durumu, Yazlnın yazar saJrısı ve yazın|n çeviri olma durumudur. yazar, budeğiŞkenlerden Yo-la Çıkarak derginin geçirdiğ aİmaları incelemiş ve belli srnırlar
ÇerÇevesinde o dönemdeki turizm araştırmalan hakkrnda bazİ değerlendirmeler
{1PmıŞtT, Kozak (1994) turizm tezleri üzerine gerçekleştirdiğ diğer çalışm"asında, 1963_1992 Yılları arasrnda Türkiye'de yüksek lisans ,İ doktoİ. atıJegerınal hazırıanmış tezleribazı parametrelere göre değerlendirmiş ve inceleme döneminde Türkiye,de turizmaraŞtrrmalarının geliŞme yönü, içeriği ve şekli konularında birtakrm değerlendirmeler eldeetmiŞtir, ..K?"^\ (1995), "T\ırkiye'de Yayımlanan T\ırizm Konulu Makaleler üzerine BirInceleme" baŞlığını taŞıyan çalışmasında ise, Lg7g-Lgg+ yılları arasında Türkiye,deturizm konulu YaYrmlanmı makaleleri incelemiştir. yazİr, çalışmasında birtakımdeğiŞkenlerin ana|iz _bulgularından yola çıkarak, Türkiye'deki- turizm araştırmalar_konusunda ÇeŞitli değerlendirmeler yapmıştır. Dener'1ıssz1, Anatolia a""ji"ioır,uluslararasr alanda YaYınlanmaya başlaması dolayısıyla önceki sayııanı aeg".ı"rr-araigı
ÇalıŞmasrnda, YaYımlanan makaleleri genel olarak İnceİemlş ve makaleri ,,araştırma tipli,,,kavramsal tiPli" ve "dlğer yazılar" oİmak üzere ayırmış ve ingilizce bibliyografyasınroluŞturmuŞtur. YıImaz (1997| çalışmasında Hacettepe üniveİsitesi Kü;üpİa;ecilikBölümü'nde L974-|997 Yılları arasınd,a hazırlanan tezleri nicelik ve konusal İ"jır*ı".açısından irdelemiştir.

ıİ. uıuseı TuRizM KoIrbREsi

Ulusal Turizm Kongresi, o dönemde Dokuz Eylül üniversitesi,ne bağlı olarak eğitim_öğretim etkinliklerini sürdüren Aydın T'ıırizm i§ıetmecilği ve otelcilik yüksekokulu,nun
müdürü merhum Prof. Dr. Hasan Zafer Doğan'ın döneıİinde ilk oturumunu onur oteltoplantı salonlannda gerçekleştirmiştir. 16-18 Kasım 199O tarihleri arasında oKuşadası'nda ilki, toplanan Kongre'de açılış konuşmasrnr yapan Prof. Dr. Doğan,Kongre'nin amactnl Şöyle ortaya koymuştu: ".... Türkige,ae iirçoıe uggulamalu alandaortaga Çıkan sorunlann tartıŞılması ue çözüm gollannın araştınlması tçin hemen ?ıer gılkongreler gatrıılırken, ülkenin en önemli ikonomik sektörleinien bii otan hırizm alanınd,a,Şletmelei, Turizm Bakanlıg{nı, beledigelei, üniuersitelei biraraga getiren İıİİı ai,kongre, ne gazık ki.şimdige kad.ar gerçekleştiilemem§tir. İgarn'n İİ |şıLt^"ÜtrEi u"otelcilik Yüksekokulu ue Kuşad,ası Beledigesi olarak Lagı" Li, otagı baştit^rş i,iionnmutluluğunu taŞıaoruz. B_aŞIathğımız bu girişimin deuam-etmesi ue-önüiıizaeii grioraoikinci, üçüncü us. tıı7zm kongreleinin nnlyn.yı,gsı en bügük ii|eEimizdir...''lDoğan l99o, s.1), Prof, Dr, Doğan'ın Kongre'nin ileriki otururıİlarrnın gerçekleştirilmesi dileğigerÇekleŞmiŞ ve Şu an toplanan Kongre ile sekizinci oturum yapıimaktadır. Dünyanın
ÇeŞitli ülkelerinde bilimsel toplantıla.rn uru., yılları kapsayan bir süreçte geı".r"t"ei t aıegetirilmesi Çok rastlanılan bir aktivite 

_ 
olurken, ni.ny. a., ne yazık ki, bilimselkongrelerin gerÇekleŞtirilmesi ve sürekli hale gelmesi, g.r.ııikı. kişilerin gayretleri ilesınırlı kalmıŞtır; ve bu kişilerin bir nedenle devİe dışı İuı*"ıu., bu bilimsel aktiviteleringenellikle de kesilmesi._ sonucunu doğurmuştur. Ulusal T\ırizm Kongresi,nin ilk

Pl"'"*|l|n gerÇekleŞtirildiği tarihten bu yana bu aktiviteyi gerçekleştire, ğJg, rr..ir-IŞletmeciliği Ve otelcilik Yüksekokulu'nda üç yönetici ,. xo"!r.,"in toplanm-a"i." a""t.golan KuŞdası BelediYesi'nde de görev değişikliklerinin olmİsına karşılık, Kongre,nindevamı saılanmıŞtır, Öte y"rda.r, ._|vdın T\ırizm İşıetmeciligi Ve otelcilikYüksekokulu'nda YaŞanan yönetim değişiklerini, y.., 
"İr^,-'otrırr. zaman içerisindebağlı olduğu üniversitenin değiŞikliğe ugİaması da, Kongre,nin deramını engellememiştir.Bütün bu Yönleri dolasıYısıyla Ulusal Ttırizm Kongresi"in".İ..r*"y" a.g.. bir çalışma
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haline gelmiştir. Kongre'nin ilk oturumunun toplandığı 199O yıhndan başlayan ve içinde

bulund"ugumuz döİeme değin uzanan ?,amarr sürecinde Türkiye'de turizm

araştırmİlarında birtakım degişiklitler gerçekleşmiştir. En azından bazı değiŞikliklerinin
olduğu yolunda hipotezler bulunmaktadır. sürekli olarak her yıl toplanması dolayısıyla

Türkİye de turizm araştırmalarrnln gelişme yönü, içeriği ve şekli üzerinde

değerİendirmeler yapabilmek için Ulusal T\ırizm Kongresi önemli bir veri tabanıdır,

ııI. YöNTEM

Ulusal T\ırizm Konğresi, LggoJgg7 yılları arasrnda yedi kez toplanmıştır. Bu yıllar şu
şekildedir; 1990, 1b91 , |gg2, Lggg, Igg4, 1995 ve 1996. Bu çalışma kapsamında

bildirilerin basılmış metinleri incelenerek andı;n için veriler oluŞturulduğu iÇin,

bildirilerin basımının yapılamadığı 1993 yı:lı ana|iz kapsamına alrnmamrştır, 1993 yılı
dışında kalan bütün yiılardaki oturumların bildiri metinleri kitap halinde yaylnlanmıştlr,

Cuırş..r".rr., gerçekleşiirilmesi için şu slra izlenmiştir: öncelikle Kongre,nin mevcut bütün

ı.itapçıı<ıarınln temin edilmesi yolu izlenmiş ve bu yolla eksik olan oturumların

kitapçıkları temin edilmiştir. Öaha sonra bütün bildiri kitapçıkları incelenerek,

degeriendirmenin hangi ybnteme ve değişkenlere göre yaprlması gerektiği üzerinde

durulmuştur. En son oluİ"t belirlenen parametrelere göre veriler SPSS for Macintosh

prog."-rrra a andliz edilmiştir. Ana|iz,e tabi tutulan değişkenler aşağıdaki gibi

belirlenmiştir:

1. Bildiri sahibinin çalışma durumu: Profesör, doçent, yardımcı doçent, dr,, araştırma

görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, tur2m yatınmcısl, turizm işletmecisi,, Tlırizm

Bakanlığı mensubu, turizmle ilgili _dernek mensubu, yerel yönetim çalışanı.
2. Bildiri sahibinin çaiıştığı kurum: Üniversite, konaklama işletmesi, seyahat işletmesi,

Turizm Bakanlığı, tır:ız;rr. ile ilgili dernek, yörel yönetimler,

3. Sunulan bildirilerin yıllara göre dağılımı: 199o, |991, |992, 1994,,1995, 1996,

İ. eİİJiriı.rl"'konusu: T\rristik Çekicilikler ve Envanteri, Turizmin Çeşitleri, Seyahat

Acenteleri ve Tur operatörlüğü, Ulaştırma Endüstrisi, T\ırizm Ekonomisi, Konaklama

işletmeciliği, Yönetim ve orgarizasyon, Üretim Yönetimi, Muhasebe _ Finansman,

Pursonel Yönetimi, T\ırizm Eğitimi ve Öğretimi, Turizm Tanıtımı, Turizm Pazarlaması,

T\ırizm Mimarisi, yiyecek - İçecek Endüstrisi, T\ırizmin Sosyal Etkileri, Turizrr,

Fiziksel Etkileri, T\ırizm Hukuku, Fzibilite Etüdü, Rekreasyon Endüstrisi, T\ırizm

Planlaması, Turizmd e Öze| Konular.
5. Bildirilerin hazır1anma şekli: Araştırma tipli ve kavramsat tipli. Bildiriler iÇerisinde bu

ayrrlm şu şekilde yapılmrştır: Hazırlanması belirli oranda literatür çahŞmaslna Ve

ampirik araştırmaya dayalı olan bildiriler "Araştırma Tipli Bildiri" olarak kabul
ediımiştir. Bunun dışında kalan bildiriler ise "Kavramsal Tipli Bildiri" kabul
edilmiştir.

6. Bildirinin inceleme konusu yaptığı konuyu değerlendirdiği alan: ülkesel, bölgesel,

yöresel, işletme düzeyinde, diğer.
7. Bildiri sahibinin milliyeti: TC, KKTC ve diğer
8. Bildiri sahibinin cinsiyeti: Erkek ve kadın,
g. Bildiriyi h;azıfıayadıann sayısı: 1,2,3, 4."
1 o. Bildiri h a^r|ay ar. akademisyenlerin üniversitelere göre dağıhmı.

Bu değişkenlerden elde edilecek tekli değerlendirmelerin yanrslra, çoklu karşılaŞtırmalar

da yapılacaktır.
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rv. DEĞERLEIIDİRME

Ulusal T\ırizm Kongresi'nin 1993 yılı hariç, diğer altı oturumunda sunutan bilgilereiliŞkin bazı Parametrelerin tekli ve çoklu olarak SPSS for Macihtosh program"ında
değerlendirilmesi ile ulaşılan bulgular, Kongre'nin Türkiye turizm literatürüne katkısıbağlamında aıalw edilecektir. Değerlendirmeler öntelikle tekli değikenler ilegerÇekleŞtirilecek ve ardından da çoklu karşılaştırmalar bazı ilişki testlerinĞ yardımıyla
ana|w edilecektir.

1. TeLli Kerşılaştırmalıar

ÇalıŞmanın bu bölümünde elde edilen bulgular tekli değerlendirmeler şeklinde yüzde
analizi ile değerlendirmeye tabii tutulacaktır.

a} Bildtri Suıanlarıı Clnsiyeti

Ulusal Türizm.Kongresi'nin, 1990-1997 yılları arasında kalan döneminde (1993 yılı
hariÇ) en fazla erkek araştırmacıların bildiri sundukları görülmektedir. Elde edilen bulgu,
Türkiye'de .pek alanda yansıyan erkek-yoğun durumu yansıtmaktadır.

Tablo 1. Bildiri sunenların cinsiyeti

cil,ısiyBr n %
Erkek 140 94.o
Kadır 54 36.0
ToPLAM L49 100.0

b) Bildiri §ahiplerinin Çalıştıkları Kurumlar

Ulusal T\ırizm Kongresi'nin altı oturumunda sunulan bildirilerin değerlendirilmesi
neticesinde, bildiri sahiplerinin yüksek oranla üniversitelerde görJvt olduklan
anlaŞılmaktadır (o/o84.6)(Tablo 2). Konaklama işletmleri ile seyahat işleİİnelerinde görevlikiŞilerin oranlnın alt oranlarda kalmasr, Kongre'ye tur2m sektörü temsilcilerinin
Yeterince ilgi göstermediği yolunda değerlendirilebilir. yukarıda prof. Dr. Doğan,ın
kongrenin ilk oturumunun açılış konuşmasındaki sektör, eğitim kurumları ve dtrizmBakanliğı'nın biraraya gelerek konuları tartışmaları dileğinin istenilen orandagerÇekleğmediği ortaya çıkmaktadır. Bir anlamda Ulusal Turtm Kongresi, üniversitemensuPlarının kendi aralarında gerçekleştirdikleri bir aktivite olarak y"rr"-rr.r^kt"dr..

Tablo 2. Btldiri sahiplerinln çalıştıkları kurumlar

KURUM n '%
universite I26 84.6
Konaklama işletmesi 5 3.4
Seyahat İşletmesi 6 4.I
Turizm Bakanlığı 3 2.o
Turizmle ilgili dernek 6 4.o
Yerel yÖnetimler 3 2.o
ToPLAM 149 100.0

a
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c) Bildirilerin Konularına Göre Dağılımı

kongre,de sunulan bildirilerin konularl incelendiğinde, yoğunlaşmanrn 
_ 

"T\ırizm
pazailaması,, ile ,,Türizmin Fiziksel Etkileri"nde olduğu ortaya çrkmaktadır. Daha sonra

gelen konular arasında "T\ırizm Eğitim_Öğretimi", "T\ırizm Ekonomisi", "T\ırizm

Tanıtmas_" ve "Konaklama İşletmeciligi, gelmiktedir. Dağilım,_ genel konular üzelinde

yoğunlaşmaktadır. T\ırizm önemli aıt sektörıerinden olan "Seyahat İşletmeciliği"nde

sunulan bildirilerin az olması, bu konuda çalşıan saylslnln yeni yeni artmakta olduğu

yolunda yorumlanabilir.

Ulusal Turizm Kongresi,nde, sunulan bildirilerin konu dağılımı, daha önce I979_L994

yılları araslnda yayımlanması turzm konulu makalelerle ilgili çahşmadan elde edilen bazı

tulgular ile çakıştıkları görülmektedir (Kozak 1994, s. 2s). Sözü edilen çalışmada da
,,T\ırizm pazarlamasıi, 1Ü"rs.s1, "Konaklama işletmeciliği" (%L2,9|, "Turizm Eğitimi_

Öğretimi" (%5.2| olarak uuıu.rmuş iken, "T\ırizm Ekonomisi" konulu makalelerin orarııo/o

4.0 olarak bulunmuştur.

Tablo 3,te elde edilen bulgular, Ulusal T\ırizm Kongresi,nde öncedoen tesbit edilen

konular olduğu için birebii oranında Türkiye,deki turizm araştırma konularına ışık

ğJtamaz, ancak söz konusu çalışmaların belli konular çerÇevesinde YoğunlaŞsa bile,

çalışmalarrn uygulamalarının bu konularda yapılabileceği de dikkate alınmalıdır, sonuç

oı"rat, Ulusai Turizm Kongresi,nde tesbit edilen ve sunulan bildiriler daha Çok genel

konulardan oluşmakta, dala derinliğine, spesifik konulardan kaçınılmaktadır, Buna

tipik örnek olaiak ,,rurizm Eğitim-öğretimi" konulu bildirilerin biribirlerine oldukÇa

benzer içeriklere sahip olmalarrdır,

Tablo 3. Bildirilerin konularına göre dağılımı

,h

3.4
9.4
II.4
2.7
2.7
4.0
4.7
1 1.4
Io.7
14.8
12.I
|2.7
1 00.0

d| Btldiri sahiplerinin üniversitelere göıe dağılını

Bildiri sahiplerinin üniversitelere göre dağılımr incelendiğinde, en yüksek katılımın Dok_uz

Jvİtıl u"*.rsitesi,nden olduğu ortaya çrkmaktadır. Akdeniz Üniversitesi,nden gelen

uiıai.i sahiplerinin oran_ ise o7o 11.9,dür. Gazi Üniversitesi,nden gelen bildiri sahipleri de

ş
.iı

a
*,

KoNULAR
Seyahat İşletmeciliği
Konaklama İşletmeciliği (Genel)

Turizm Ekonomisi
Yönetim-Organizasyon
üretim yönetimi
Muhasebe - Finansman
Personel Yönetimi
Turizm Eğitim- Ö ğretimi
Turizm Tanıtımı
Turizm Pazar|aması
Turizmin Fiziksel Etkileri
Diğer
ToPLAM

n
5
L4
I7
4
4
6
7
I7
16
22
18
19
I49
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o/o 10.1'dir. Balıkesir Üniverşitesi ile Uludağ Üniversitesi'nin birlikte düşünülmesi
durumunda, bu üniversitelerden gelen akademisyenlerin oranl o/o 8.7 olarak
bulunmaktadır.

Tablo 4. Bildiri sahiplerinin üılversitelere göre dağılımı

ı
üıvivnnsirBLER
Adnan Menderes Üniversitesi
Akden iz Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Gazı Üniversitesi
Doğu Akden iz Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Diğer Türkiye üniversiteleri
Yurtdışı üniversiteler
ToPLAM

üıvveN
Profesor
Doçent
Yard. Doçent
Dr.
Araştİrma Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Uzman
ToPLAM

n
10
2o
5
11
53

n\
38
50
22
13
27
18
4
L72

o/o

6.0
1 1.9
3.0
6.5
31.5
2.9
10. 1

4.I
2.4
20.2
1.8
100.0

o/o

22.I
29.I
12.7
7.6
L5.7
10.5
2.3
100.0

4
I7
7
4
34
3
168

el Bildiri sunan akademlk personelin ünvanları

Bildiri sunan akademik personelin ünvanlarına göre analizi neticesind e, en f,az|a
bildirinin "Profesör" ünvanlr akademik personel tarafından sunulduğu gözlenmektedir.
Bunu %o 28.6 ile "Doçent"ler ve 7o 13.1 ile "Yardımcı Doçent"ler izlemektedir. Tablo S'de
yer alan bulguların değerlendirilmesi ile, Kongre'ye katılımda akademik ünvanların
öncelikli olarak dikkate alındığı görülmektedir. Daha önce Koz.ak (1994| tarafindan
gerÇekleŞtirilen "Türkiye'de Yayımlanan T\rrizm Konulu Makaleler Üzerine Bir inceleme"
baŞlığını taŞıyan çalrşmada, 1979-1994 yılları arasında yayımlanan turizm makalelerin
yoğunluklu olarak "Docent"ler (o/oL6.9|, "Doktor"lar (i6.5 ve "Yardımcı Doçent"ler (%L3.6|
tarafindan yayımlattırıldığı görülmektedir. Ulusal T\rrbm Kongresi'nde ise tersine bir
durum ortaya çıkmakta ve en fazla bildirinin "Profesör"ler tarafından sunulduğu
görülmektedir.

Öte yandan Kongre'de Dr., araştrrma ve öğretim görevlilerine de bildiri sunmada firsat
tanındığı görülmektedir. Zira, bu üç akademik ünvanlı kişilerin Kongre'de o/o 33.| gibi bir
orana sahip olduğu görülmektedir.

Tablo 5. Akademik personelin ünvanlarına göre dağılımı
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e) Bildtrilertn hazırlayan sayısı

Ulusal Turizm Kongresi'nde bildirilen genellikle tek kişi tarafından hazırlanmıŞ ve

sunulmuştur (%80.5İ. iki kişi tarafından lnazırlanan ve sunulan bildirilerin oranı ise %o

11.4. Daha önce yapılan araşErrr}alar ve Kongre'den elde edilen bulgular, TürkiYe'de
akademik çalışmalann genellikle grup çalışmalarına dayandırılmaya anlaşrlmaktadır.

Tablo 6. Bitdirtleriı h4zırlayan sayısına göre daığ_ılımı

HAZIRLAYAN SAYISI ' ,, o^

1 kişi I2O 80.5
2 " 17 ||.+
3"96.0
4u21.3
5n10.6
ToPLAM |49 100.0

g) Bildirilerin hazırlanma biçimleri

Kongreler, yaprlan çalrşmalann ilgili alanda çalışmalarda bulunan diğer araŞtırmacılara
tanıtİldığı ve (var ise) eksiklerinin, hataların ve sonuçlarınrn tartışıldrğı toplantılardır.
Bundan dolayı, dünya genelinde kongreler, genellikle araştırmaya dayalı ÇalrŞmalarrn
tartışıldığı ortamlardır, Ulusal T\ırizm Kongresi bu anlamda incelendiğİnde amacrna tam
olarak ulaşamadığı görülmektedir. Zira araştlrma temelli bildiri oranı, Vo 34.9 olarak
bulunmuştur. Burada vurgulanmasr gereken bir husus ta, "Araştrrma Temelli Bildiri"
kavramının dünya genelindeki anlamından biraz farklı olmasıdır. Çünkü, bu ÇalıŞma
kapsamrnda "Araştırma Temelli Bildiri" kavramı, dünyada anlaŞıldığı gibi amPirik bir
çalışma değil, literatür araştırması, verilerin derlenmesi (literatür araştlrmasl ile), analizi
ve alan araştlrmaslna dayanmaktadır. Böyle olunca, gerçekte, ampirik (görgul)

araştrrmaya dayalı bildiri sayıslnln çok daha düşük olduğu ortaya çıkmaktadır.

Konu ile ilgili olarak önceki yıllarda yapılan diğer çahşmalann bulguları da, Türkiye'de
ampirik çahşmaların fazla tercihn edilmediğini ortaya koymaktadır (Üsdiken ve Pasadeos
1993; Kozak 1994; Kozak 1 995; Dener 1 997)

Tablo 7. Bildirilerin hazırlanma biçimlerine göre dağılımı

ş
iı

a

-

HAZIRLANMA İÇERİĞİ
Araştırma tipli
Kavramsal tipli
ToPLAM

n
52
97
I49

,h

34.9
65.1
100.0

hl Bildirilerin incelediği konuların coğrafİ kapsamı

Ulusal T\ırizm Kongresi'nde sunulan bildirilerin inceledikleri alanların kapsamr,
çoğunlukla ülkesel ölçektedir. Diğer bir anlatımla, Kongre'de sunulan bildirilerin inceleme
alanları ülkesel ölçekte açıklanmakta, sonuçlar ortaya konmakta ve
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değerlendirilmektedir._Öte yandan işletme bazlı çalışmaların oranı ya|ruzca oh o.7,dir."Case StudY" tiPli Çalışmalar yok denecek kadaİ azdır. inceıemeıeiin kapsamı, genelkaPsamda gerÇekleştirilmekte, bölgesel, yöresel, işletme bazlı çalışmalar yeterli olmaktanıızaktır-

Tablo 8. Bildirilerin iıceledtği konuların coğafi alanlara göre dağılımıCOĞRAFİ ALAN n o/o

İşletme bazında L 0,7Yöresel 13 8.7Bölgesel 4 2.7Ülkesel I22 81.9
Dünya geneli 2 |.gUlkelerarasr 7 4.7TOPLAM Vg 1o0.o

il Bildirilertn yıltara lçerisindeLi değişimt

_U_l'ıl.sal .Türizm Kongresi'nde sunulan bildiriler yılar itibariyle incelendiğinde, en fazlabildirinin 1991 Yılında sunulduğu görülmektedir. 1990 ve ıggs yılları da sunulan bildirisaYısı bakımından Yük_sektir. Kangre'ye katılım bakımrndan sunulan bildirilerincelendiğinde, 1994 ve 1996 yıllarındi katılımın az olduğu go.r,ı-"tti..
Tablo 9. Biıdirilerin yıllara göre dağılımıYILLAR n
1990 33
199 1 )|gg2 33
1994 12
1995 31
1996 17
TOPLAM I4g

oh

22.L
24.2
13.4
8.1
20.8
II.4
100.0

2. Çoklu llarşılaştırnıalar

ÇalıŞmanrn bu aŞamasında Kongre'de sunulan bildiriler iuor* ilişkileri _eklindedeğerlendirilecektir. İllşkiıerin analizinde hem 5üzde, hem de koİelasyon analizitekniklerikullanılacaktır.

a) Bildirilerin hazırlanma biÇimlerinin bildiri sahiplerinin baığı oldukları üniversiteleregöre dağılımrnrn incelenmesi

_Ulusal Turizm Kongresi'nde sunulan bildirilerin akademisyenlerin çalışmakta olduklarıüniversitelere göre dağılımı incelendiğinde, üniversitele;in dağılımi ile bildirilerin
araŞtrrma tiPli ve kavramsal tipli olmaları arasında yüksek bir korelasyonun bulunduğugörülmüŞtür (r ırY = 9.SOİ. Yapılan ytızde ana|izi neticesinde araştrma tipli bildirilerindaha Çok Akden2 Üniversitesi, Dol«ız Eylül üniversitesi ve 

'Gazi 
U"i".r"İt""İİa.

ÇalıŞmakta olan akademisyenler tarafından.sunulduğu görülmüştür. Kavramsal tiplibildirilerin dağlımında ise, Dokuz Eylül Üniversitelsi, -Ulra"g 'Ü.rire."it""İ- 
aarrunMenderes Üniversitesi yüksek oranlara sahiptirler.

68



Tablo 10. Bildirilerin hazırtranma biçimlerinin bildiri sahiplerinin bağlı olduklırı
üniversitelere göre dağılımı
üNivnRsiTELER ARAşTIRMA Tipı,i KAVRAMSAL rİPİ-İ TOPLAM

o/o

3.4
17 .o
2.8
4.5
38.6
1.1
9.0
4.5

19.3

ioo.o

o^

o/o

8.8
6.2
3.8
8.7
3.8
3.8
lL.2
3.7
5.0
2L.2
3.8

,
Adnarı Menderes Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Balrkesir Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi4
Uludağ Üniversitesi
Diğer Türkiye Üniversiteleri
Yurtdışı üniversiteler
ToPLAM

n
7
5
3
7
19
3
9
3
4
I7
3

n
3
15
2
4
34
1

8

I7

,,

10
2o
5
11
53
4
|7
7
4
34
3
168

b} Biıdirilerin hazırlanma biçimlerinin yıllara göre değiŞimi

Tablo 11. Bildirilerin haztlanma biçimlerinin yıllara göre değişimi
yILLAR ARAşTIRMA rİpı,İ KAyRAMSAL rİpı-,i

80 100.0

o/o

25.8 33
30.0 36
1o.3 20
9.3
5.5
9.3
1o0.0

ToPLAM

1 990
199 1

L992
1 993
1 995
I996
ToPLAM

n
8
7
10
3
16
8
52

n
25
29
10
9
15
9
97

I2
31
I7
I49

15.3
13.5
19.2
5.8
30.8
15.4
1o0.0

Sunulan bildirilerin'araştırma tipli" veya "kavramsal tipli" olmasınrn yrllara göre daEıhmı

incelendiğinde, bu iı.i j.ğişt .r'.r""r.rd"ki ilişkinin istatistiksel olarak düşük olduğu

or,"vu çıfmaktadır (rxy =- ö.oo1. Ö_te yandan yapılan yüzdesel dağrlım analizi, 1995

yırr.a.ü oturumlda sunuıan bildirilerin daha çok "araştırma tipli" olduğunu ortaYa

loy-"n"arr. yıllar içerisinde bildirilerin hazırlanma biçimlerinin "araştırma tiprr- veya
..kirramsaı tiplİ, otm;hrına göre anlamlı değişimler göstermediği anlaşılmaktadır,

c) Bildirilerin koıularının hazırlanına biçiınlerine göre değiştmi

Ulusal Turizm Kongresi"nin altr oturumunda sunulan bildirilerin konusal d7ağılımının

hazırlanma biçimlerine göre dağılımları incelendiğinde, iki değişken arasındaki
korelasyonun önemli çıkmadığı görülmektedir (r:<y = 0,31a),
Konusaı dağılım ile hazırlanma biçimleri yüzdesel dağılımlar ile ifade edildiklerinde,

"araştırma t-ipli" çahşmalarrn en faz|a "T\ırizm Pazarlaması", "Turizm Ekonomisi",

"İ;;kı"-" iİı.t-.ciıİğr "personel Yönetimi" alanlarrnda gerçekleştirildiği görulmektedir.

Tabto 12. Bildirilerin konularının hazrrlanma biçimlerine göre dağılımı
KonÜ peeıı,İııı aReştıRııııe ıiRı,i KAvRAMşAıripıi TopLAM

o/o oh

5.1
7.2
9.2

Seyahat işletmeciliği
Konaklama işletmeciliği
T\ırizm ekonomisi

n
5
7
9

n

7
8

13.5
15.4

5
|4
L7
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Yönetim-organizasyon
üretim yönetimi
Muhasebe-Finasman
Personel yönetimi
Turizm eğitim-öğretimi
T\ırizm Tanıtımı
T\ırizm Pazar|amasl
Turizm de Fiziksel Planlama
Diğer
ToPLAM

1

3
4

13

3
1

2
7
4
4
9
2
5
52

5.8
1.9
3.8
13.5
7.7
7.7
L7.3
3.4
9.6
10o.o

I2
13
I6
I4
97

1.o
3.0
4.L

I3.4
L2.3
I3.4
16.5
I4.4
1 00.

%
93.8 I2o
5.1 17
1.0 9
-2
_1

4
4
6
7
L7
I6
22
18
19
I49

dl Bildirilerin hazırlanma biçimlerinin akademiL ünvanl,ara göre değişimi

Sunulan bildirilerin hazırlanma biçimleri ile akademik ünvanlar arasrnda uygulanan
korelasyon testi rx5ı = 0.709 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, iki değişken aİasındaki
iliŞkinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bir başka anlatımla, Ulusal Türizm
Kongresi"nde sunulan bildirilerin "Araştırma Tipli" veya "Kavramsal Tipli" olma durumları
ile akademik ünvanlar arasında yüksek bir bir ilişki bulunmaktadır. "Araştrrma Tipli"
ÇalıŞmalarrn daha çok "Docent", "Yardımcı Deçent"ler tarafından gerçekleştirildiği
anlaşılmaktadrr.

Tablo 13. Bildirilerin hazırlama biçimleriniı aLademik ünvanlıra göre dağümıüı.rrraxıaR aReştınıvıe tieı,i KAvRAMSAı, ripı,i -ropıafü

Profesör
Doçent
Yardımcl Doçent
Dr.
Araştırma Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Uzrr.an
ToPLAM

kişi
C(

Ca

c(

C(

no^
29 55.7
12 23.o
8 15.4
2 3.8
1 1.9

n
1B
25
10
6
2I
7
3
90

,h

20.o
27.5
11.1
6.7
23.3
7.8
3.3
1 o0.0

oh

24.3
30.5
14.6
8.5
7.3
I3.4
I.2
1oo.0

50
22
13
27
18
4
172

n
2o
25
I2
7
6
11
1
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el Bildirileri hazırhyan §ayrsı ile hazırlama biçimleri arasındaki değişim

Ulusal Turizm Kongresi"nde sunulan bildirileri hazır|ayan sayısı ile hazırlanma biçimi
arasrnda istatistiksel olarak yüksek bir ilişki bulunmaktadır (r:ry = 0.99). Yani, bildirilerin
konu edildiği çalışmaları hazır|ayan saylsl arttıkça, çalışmalarrn "araştırma tipli" veya
"kavramsal tipli" olma durumları .da değişikliğe uğramaktadır. Tablo 14"de yer alan
dağılımlar, kiŞi sayısı arttıkça, çalışmaların araştlrma tipli olma oranınln arttığını
göstermektedir.

Tablo 14. Bildirileri hazırlayan sayı§ı ile hazırl,anma biçimi arasındaki dağılım
HAZIRLAYAN SAYISI ARAŞTIRMA TİPLİ KAVRAMSAİ, tİPİ,İ TOPİAİİİ

1

n
9
5
1

1

2
3
4
5
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v. soNuç

|990-11996 yllları araslnda (1993 yılı hariç) Ulusal T\ırizm Kongresi"nde gerçcekleştirilen
oturumlann değerlendirildiği .lıu çalışma kapsamında şu sonuçlara ulaşrlmıştrr: Bildiri
sunanlarrn çoğunlukla erkekmerden oluştuğu, bildiri sununların genellikle
üniversitelelerde görevli akademisyenler olduğu görülmüştür. Kongre"ye sektör
temsilcilerinin istenilen şekilde katrlmadıkları gözlenmiştir. Kongre"de sunulan konular
içerisinde en başta, "Tırizm Ekonomisi", "T\ırizm Eğitimi-Öğretimi", "Tırizm Tanrtımı",
"Turizm pazarlaması" ve "T\ırizmin F2iksely Etkileri" geldiği ortaya çıkmıştır. Kongre"de
bildiri sunan akademisyenlerin genellikle Dokuz Eylül Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi
ve Gazi Üniversitesi"nden çalrştıkları gözlenirken, Balrkesir Üniversitesi"nde ÇalıŞan
akademisyenlerin de belli bir çoğunluğa sahip olduklarr ortaya çıkarılmıştır. Bildiri sunan
akademisyenlerin daha çok prorfesör ve doçentlerde yoğunlaştığı görülürken, bu sonuÇ,

Kongre"ye katılım için akademik ünvanın önemli olduğu yolunda değerlendirilebiir.
Bildiri sunanların sayısr incelendiğin de, bildirilerin genellikle tek kişiler tarafindan
hazırlandığı ve sunulduğu görülmüştür. Öte yandan bildiriye hazır|ayan kiŞilerin artıŞı ile

bildirilerin araştrma tipli olması araslnda yakın bir ilişkinin olduğu görülmüŞtür.

Sunulan bildirilerin çoğunlukla "Kavramsal Tipli" olduğu "Araştırma Tipli" bildirilerin
oranınln düşük kaldığı görülmüştür. Bildirilerin kapsadığı inceleme alanlarının genellikle
genel olduğu, yani ülkesel bazda inceleme yaptıkları, yöresel, bölgesel ve iŞletme

bazındaki çalışmaların yok denecek kadar az olduğu ortaya çıkmıştır.
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Giriş

İnsanlann, bulunduklan yerlerden başka yerlere gitmeteri oldukÇa eski bir
geçmişe sahiptir, ancak bu gidişlerin amaçlarında zaırıanla çeşitlilikler meydana

ğehiştir. Bugün, gerek eğlenme ve dinlenme amaçlı ve gerekse sağlık, spor, sanat,
ı.,.rıttı., kongrİ, toplantı ve dinsel açrdan kutsal sayılan çeşitli yerleri ziyaret amac§ıla
uluslararası düzeyde seyahatlere katılanların sayısı, kısaca uluslararası turİzm olayrna
katrlanların sayrsı 595 milyona ulaşmıştır. Bu amaçlarla yapılan yer değiştirmeler sonucu
ortaya çıkan uluslararası turizm gelirleri de 3O2 milyar doları geçmiştir. Son yıllarda,
gerek dünyada ve gerekse Türkiye'de, değişen tüketici tercihleri dikkate alınarak turizmin

çeşitlendirilmesi ve tüm yıla yaygınlaştınlması çalışmalarr hız kazanmıŞtır. Bu

çalışmalardan biri de "İnanç TlırDmi" olmaktadır. Çalışmamızda dünyada inanç turizmi
ve Türkiye'nin inanç turizmi açısından sahip olduğu potansiyel ortaya konulmakta ve

2OoO yılında Hıristiyanların İsa Peygamberin 20OO. doğum yılını kutlayacak olmalan
dolayısıyla gerçekleşecek olan yer değiştirme hareketlerinden ve daha sonraki yıllarda
Türkiye'nin en üst düzeyde faydalar sağlaması için yapılmasr gereken faaliyetler
değerlendiri|ip bazı öneriler sunulmaktadır.

İnanç Turizml: Tanım ve Örnekler

Kutsal yerlerin çeşitli dinlere mensup turistlerce ziyaret edilmesinin turizm olgusu
içerisinde değerlendirilmesi "inanç turizmi" olarak tanrmlanabilir. Kısaca, inanç turizmi,
dinlerce kutsal sayılan beldeleri ziyaret etmek, dinsel ayin ve törenlere katılmak veya
bunları izlemek ve hac gibi dini görevleri yerine getirmek amacryla yaprlan seyahat ve
konaklamaların oluşturduğu olaydır (Aktaş, |989 :7|.

İnanç turizmi, bazı açılardan diğer turizm çeşitlerinden ayrılır. İnanç turizmi
dinamik bir unsur olarak seyahat alanının genişliği ve statik bir özellik olarak da, sürekli
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ikamet edilen bir yer dışında geçici bir konaklamayı içermesi bakrmından diğer tur2m
türlerinden ayrrlır (Rinschede, 1992:5 1).

İnanÇ tur2mi katrlanların kısmen yada tamamen dini amaçlarla güdütendiği birtırlızıı: ÇeŞididir. Günümüzde, inanç turizmi tatil ve küıltür amaçlr turizİı ile yakİıdan
ilgilidir. Hac amacıyla seyahat eden gruplar aynl zarrranda yöredeki kültürel delerleri de
ziYaret ederler. Türkiye'ye gelen turistlerin büyük bir kısmı-da hem deniz-güneğ ve kum
üÇlüsünden faydalanmakta hem de çeşitli günübirlik aktivitelere katılmakĞdır. örneğin,
KuŞadası'na gelen yabancılar tatil yanında Meryem Ana, Selçuk Müzesi ve Artemis
TaPrnağı'nı görmektedir. Bu da gösteriyor ki inanç turizmini diğer turizm türlerinden ayrı
soyut bir turizm çeşidi olarak düşünmek yanlış olur.

Ancak, ağırlıklı olarak dini yerlerin ziyaret edilmesi ve hacı olmak amacşrla yapılan
seYahatlere katılanlar bazı ortak benzer özelliklere sahiptir. İnanç turizminİn, örneğin
sosYal ve gnıP turizmi ile güçlü bir yakınlığı vardır. Günümüzde, dini amaçla seyahat
eden birÇok turist, benzer düşüncelere sahip ve aynı yaş grubunda yer alan gruplarıa
seyahat etmeyi tercih etmektedir.

Günümüzde hac amaçl"ı ziyaretlerde Müslümanlar için Mekke ve Medine şehirleri,HıristiYanlar iÇin ise Roma, İspanya'nın Andorra, Biarritz ve Lourdes yöreleri iıe p,atima
bölgesi önemli dini merkezlerdir. Kudüs ise hem Müslüman hem de Hristiyan ve
Yahudiler iÇin kutsal sayılan bir şehir olarak büyük öneme sahiptir. Bugün, 2 mİıyonun
üzerinde Müslüman hac amaçlı seyahat yapmaktadır. Roma'yİ ise her-yrİ ıo -"iıyorr"Yakın kiŞi ibadet amacıyla ziyaret etmektedir. Fransahın lourdes bölgesine ae ner yıı +milYon dolaYında kiŞi ibadet amaçlı seyahat gerçekleştirmektedir (weingrod, 198s;19).
AraŞtırmalara göre, gPnümüzde dünyada her yıl ortalama 2oO milyon kişi-yöresel, ulusal
ve uluslararası düzeyde inanç turizmine katılmaktadır (Rinschede, 1992:53l.

fiirLiye'de İnanç Turizml Potansiyeli

İlkÇağ medeniyetlerinin Anadolu da gelişmesi ve Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde
havarilerin, ortaÇağ da ise; Musevilerin bulundukları ülkelerde karğlaştıkları ağr baskı
ve Yok etme Politikalarr sonucu, bu topraklara sığınmış olmaları, Türklerin tenal oini
olan İslamiYet'e ait eserlerin yanı sıra, çok sayıda Ülise, sinagog ve diğer mabetlerle dinieğitim veren okul ve vakıflarrn Anadolu'da yer almasını sagİamıştır (T\ırizm Bakanlığ,
1994:.4|. Türk insanının islami anlayış çerçevesinde.derin hoşgörüsü bu eserlerin
günümüze kadar ulaŞmasını sağlamıştır. Böylece, Türkiye diğer ülkeİerden daha avantajlı
duruma gelmiştir.

.TürkiYe'de inanÇ turizmi açrsından büyük kitleleri kendisine çekebilecek çok eskitaPınaklar ve eŞki dini olaylann geçtiği çeşitli yerler bulunmaktadır, Türkiye6e
HıristiYanlar iÇin 23 ,ve Museviler için 6 önemli kutsal yer bulunmaktadır, Eİes,te
bulunan Meryem Ana Evi ilk sırada yer almaktadı1. Dünyanın yedi harikasındarİtl.i-oı".,
Artemis TaPınağı, Hazreti İsa'nın sağ kolu SainİJean;rn 

^İrun da önemli çekiciliklerarasındadır. İnanÇ turizmi açrsından üç büyük dinin (Müslümanlıı<-HırıstiyJıt-
Musevilik) günümüze kadar ulaşan eserleri ve ibadet yerlerinden en önemlilerİ İovı"sıralanabilir (Sezgin ve Acar, 1991:9):

Hazreti İsa'nln annesi Meryem Ana'nın Selçuk-Efes'teki evi,
Meryem Ana'nln son yıllarınl geçİrdİği yer olan Efes'deki Bülbü1 Dağı,

a
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- Noel Baba olarak bilinen Aya Nicolas'ın (Aya Nikolas) Antalya-Demre'deki mez-afl,

- Hıris§anların kutsal yerleri olan Yedi Kiliseler,
_ Dünya ortodokslarının merkez Patrikhanesi'nin İstanbul Fener semtİnde olması,

- Nevşehir,in Ka5,.rnaklı ve Derinkuyu yöresindeki Hıristiyanlık dininin ilk Yer altı

şehirleri (Katakom),
- Hıristiyan havarilerinden St.Paul'un yaşadığı Tarsus St.Paul kilisesi,
- İstanbul'daki Ayasofya ve İrini kiliseleri,
- Anta§a St.Pierre kilisesi,
- Museviler için kutsal sayılan Sart'daki ilk Sinagog örneği,
- İstanbul, Kayseri, Şanİıurfa, Van, Ankara, İznik, Hatay, İçel, Nevşehir, Trabzon,

Aksaray, Antalya ve Denizli deki çeşitli kiliseler.
_ Müslüman alemi için kutsal sayılan yerlerden bazıları da şunlardrr:
_ Nuh peygamberin tufandan üç oğlu ve gelini ile birlikte gemisinin karaya oturduğu

Ağrı dağ,
- Hazreti İbrahim Peygamberin yaşadığ Urfa ili,
- Topkapı Sarayı müzesinde bulunan Kutsal Emanetler,
- Ünlü İslam bilgini Mevlanahın Konya'daki türbesi,

İnanç Turizmi ProJesi

Türkiye,de turizmin çeşitlendirilmesi kapsamında Turizm Bakanlığı 1995 Yılından
beri "İnanç-Turizmi' adı altında bir takım çalışmalar yürütmektedir. İnanÇ T\ırizmi Projesi

ile; bu büyük potansiyelin değerlendirilmesi, üç büyük dinin günümüze kadar ulaşmış
olan önemli ziyaret herkezlİrinin, Kültür Bakanlığı ve yerel idarelerle de iŞbirliği

içerisinde, restorasyon, çevre düzenlemesi, ışıklandırma vb açılardan ele alınarak
iyileştirilmesi ve tanıtrmının yapılarak ziyarctçi saJnslnın ve buna bağlı olarak döviz

ğrdiİerinin artınlması hedeflenmİktedir. Bu proje ile Hıristiyan aleminin İsa Peygamberin

iooo. Doğum yıldönümü kutlamalarrndan kaynaklanacak ve bin yılda bir
gerçekleşebllecek bu evrensel olgudan mümkün olduğunca büyülr pay alabilmek

amaçlanmaktadır

i|kkez 1995 yılında Türkiyedeki üç semavi dine ait kutsal yerleri ayrıntılarıyla
gösteren 25O bin tıa*ta bastırılmıştır. Yine aynı yıl yurtdışından Türkiye'ye davet edilen

İoo tud", yabancr basrn mensubu, yabancı uzman kişiler (teolog, din adamı vb) ve tur
operatörlerİiçin bazı kutsal yerlere geziler düzenlenmiştir. Almanya, Avusturya, İspanya,

i-tlıv", n""ımarka, İsveç, Finlandiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, İngiltere, BelÇika, ABD,

Kanada, Japonya, İsrail ve Güney Afrikd Cumhuriyeti'nden katılmaların olduğu "tuı'
İstanuuİ_İrnlk_Bursa_Kayseri_Adana ve Anta§a güzergahında gerçekleşmiştir. L996
yılında da inanç turizminin tanltımlna yönelik faaliyetler devam etmiştir. Yerli ve yabancı
-tur 

operatörleri, kamuoyu önderleri ile basın mensuplarrnın davet edildiği "İnanç T\ırizmi
Tur,9'6, 3-1o Eylül tarihleri arasında İstanbul-Bursa-Balıkesir-Manisa-İzmir-Aydın-
Denizli güzergahında yerli ve yabancı 70 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Türizm

1Bakanlığ-ı 1997 yılında, Papa ll.Jean Paul'u Hz.İsa'nın 20OO. doğum yıldönümü iÇin
'r""-.rr*dur"t etmiştir., papa daveti kabul edip gelirse, Türkiye'ye gelen Hıristiyanlann
sayısı katlanarak artacaktır. Çünli«i, Papa nereye gİderse onu çok sayıda Hırİstİyan

izlemektedir,'Sonuçta, nAnadolu 2OOO Projesi" olarak da geçen bu proje gerçekleşirse

Türkiye,ye en az iki milyon Hıristiyanln gelmesi beklenebilir..İster l«iltürel ister inanÇ

tıangİ açılardan ele alınİrsa alınsın Türkiye'deki Kapodo§a, lznik ve Efes gibi bir Çok

^"rİ." 
her ülkeden ve her lniltürden geniş bir insan grubuna hitap etmektedir.

ü
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r Diğer yandan, Avrupa Birliği (AB), 2OOO yılı kutlamalarına büyük önem
vermektedir. AB Komisyonu Birlik üyesi ve üye olmayan ülkelerden 2OOO yill
kutlamalannın gerÇekleştirileceği ve merkez olarak kullanrlacak dokuz Avrupa şehrinibelirlemiştir. Bu şehirler şunlardır:

Avignon (Fransa), Bergen (Norveç), Bologna (İtalya), Brüksel Belçika), Helsinki
(FinlandiYa), Krakow (Polonya), Prag (Çek Cumhuriyeti), Reykjavik (izlanİa|, §antiago de
Compostela (İspanya) ı

I(aynak Tiirsab Dergisi, §ayı:156, OcaL 1997, s.34

_ , Ancak, ne Yazık ki, 20OO yılı kutlamalarında Türkiye'nin hiçbir şehrinin yer
almamaŞr büYük bir eksikliktir. Kutlamalarda Trirkiyehin de yer almasr için bütünkesimlerin üzerine düşeni yapmaları gerekmektedir.. T\ırizmde rekabet halindebulunduğumuz ülkelerin önemli bir kısmının bu kutlamaİara dahil edilmesi Türkiye,nin
ÇalıŞmalarınr daha da yoğunlaştırmasını zorunlu kılmaktadır. örneğin, italya 

'060 
yilı

kutlamalarına 1,8 milyar dolar harcayarak 30 ile 5O milyon arasında bir turist kitlesini
ağırlamayı hedefl emektedir.

Ekonomik Etkller

TürkiYe, eğer 2OOO yılında ve ötesinde inanç turizmini geliştirip sürekliliğni
sağlaYabilirse bu turizm çeşidinden ülke tanıtımlnln yanl sıra önemli ekonomik katkılar(dövz girdisi, istihdam gibi) elde edecektir. Ayrıca, geİen ziyaretçiler sadece kutsal yerlerigörmekle kalmayıp, Türkiye deki çeşitli turistik yeİleri d,İ ziyaİet edeceklerdir. B6ylece,
TürkiYe'Ye "İnanÇ T\ırfumi" sayesinde önemli mikİarda ek doviz geliri beklenebilir. inançturizmi sayesinde ekonomik kazanç sağlayacak başlıca sektörler şunlardır:

Turizm
U laştırma-Taşımacılık
Giyim-Deri Sanayii
Yiyecek-İçecek
Reklamcılık
oto kiralama
Hediyelik Eşya
Diğer Hizrnetler

2OOO Yılında gerÇekleşecek inanç turizmi olayı ayrıca yeni tüketim harcamalan
meYdana getirecek, böyleöe yeni yatınmlar gerçekleştiriİecektiİ. iş hacminin 

".t-""İ a"yeni istihdam olanaklarrnı beraberinde getirecektir.

§onuç ve Öneriler

SonuÇ olarak Türkiye, Hıristiyanlarca çok önemli sayılan çekim merkezlerine
sahiPtir. TürkiYe, sahip olduğu kültürel, tarihsel ve inanç değİrleri ile 2OOO yılı
kutlamaları iÇin en ideal ülkelerden biri durumundadır. .2OOO yılrİaa isa eeygamuerin
20O0.doğum Yılının Hıristiyan inancrna sahip olanlarca coşkuyla kutlanacll olmaşı
TürkiYe'nin dünYa ÇaPında gerçekleşecek olan ağırlıklı dini amaçlı ziyaretçi akımından
etkin bir Şekilde yararlanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu, Tİirkiye,nin tanrtrmriÇin iYi bir firsat olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca, 2OOO yılındaki İnanç turizmi

ı
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kutlamalan Türkiye'nin bu yöndeki talebi sürekli kılabilmesi açısrndan da büYük önem

taşımaktadır. Tİrkiye'de inanç turizmi potansiyelinin değerlendirilebilmesi ve

geliştirilebilmesi için aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

_ İnanç Turizmi ile ilgili olarak T\ırizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, DpT, Vakıflar Genel

Müdılrlüğü, Diyanet işleri Başkanlığı, üniversiteler ve yerel idareler arasrnda işbirliği
gerçekleştirilmelidir. Gerekli makro planlar hazırlanmalrdır,

_ iti.tlv" ,2ooo yılında gerçekleştirileiek olan kutlamalar için dış kamuoyunda siyasal,

ekonomik, sosyo-kiiltüreİ ve turistik tanıtımı bir bütün olarak gerÇekleŞtirmelidir.

Türk l«iltürü, inanç değerleri ve tarihsel mirasının da inanç turizmi kapsamrnda
dünya kamuo5runa İ.rrrtrl-"", gerekir. Aynca, inanç turizmi diğer turizm türleriYle

birtlte değerlendirilmelidir. Örnİgin, inanç+kültür turizmi, inanç+şagllç turizmi gibi,

Dini yerlerİn daha çok yaşlılar tarafindan ziyaret edildiğini göz önüne alarak özellikle

yaşlı turist gruplanna sunulan paket turların içerisine dini ve kiıltürel tırlznn
değerleri ve programları daha fazla konulmalrdır,

_ i.rİrrç turizmi kapsamında pilot bölgeler belirlenip, dinsel açıdan önemli özellikleri ön

plana çıkarılıp tanıtılmalıdır. Bu amaçla özellikle İstanbul, izrnir, Antalya ve

i<apodoty",aatı turizmciler bir araya gelip ortak tanıtım ve paaaılama faaliyetleri
yaimaııd-ırlar. Tanıtım çalışmalarında etkin sloganlar kullanılmalıdır.

_ Vrİtarşrndaki tur operatörlerine, ilgili ve etkili tüm kuruluşlara yoğun tanıtımın Yanl
s,.a Türkiye,de bulunan ibadet yerlerini gösteren "inanç turizmi haritası"

dağtılmalıdır.
- Dİi yerlerde gerekli altyapı çalrşmaları tamamlanmalı ve çevre düzenlemeleri

yaprlmalıdır. yol gtızergahlarında gerekli güvenlik ve sağlık hizmetleri

oluşturulmalrdır.
_ rtır"tiye,ye gelen yabancı ziyaretçilere ülkeyi ve çeşitli tırızm türlerini tanıtıcl

aktivitelir sunulmalıdır. Ayrıca, inanç turizmi kapsamında çeşitli konferanslar,

etkinlikler ve özellikli konserler de programlara dahil edilmelidir.
_ THy başta olmak üzere havayolları ve diğer ulaştırma araçlarında inanÇ turizmine

yönelik olarak çeşitli indirimler yapılabilir ve ek hizmetler sunulabilir.
_ Türk kamuo5runun inanç turizmi konusunda yeterince bilgilendirilmesi ve altYapının

iyi oluşturulması gerekir.
_ İıristiyanlığn doğduğu yer olarak bilinen İsrail başta olmak üzere Yunanistan, Mısır,

Suriye, Ürdİın, r,"rr.," ve Fas gibi Akdeniz ülkeleri ile ortaklaşa tanıtım ve Projeler
dahil çeşitli konularda işbirliği geliştirilmelidir,

KaynaLlar

Aktaş, Ahmet, Turizm İşletmecitiğl ve Yöıetimi, Antalya, Eylül 1989, s.7

Rinschede, Gisbert, "Forms of Religious Tourism, Annels of lourism Research,
Vol:19, No:1, 1992, s.51-52
Sezgin, Orhan Mesut, Acar, Yıldınm, Turizm-Tanıtım-Pazarlama-Ekonomi,
BaştemYayınları: No:1, Ankara, |99I, s.9-1O
Turizm Bakanlığı, İpek Yolu Dergisl, Sayı:7, Ankara, 1994, s,4
Tiirsab, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Turizm Dergisi, Sayı: 156, ocak 1997, s.33
Weingrod, Albert, "Saits, Shrines and Pilgrimages in Israel", Paper Presented at the
Inter-Disciplinary Confereıce on Pilgrimage, Roehampton Institute, ,London,

1988, s.19

ı

}
rİ

83

F



o
;

ı
ünüt DEMİRPENçE

h,ırtzm ae Otelctltk Programı
Fırat uniaersttesi

1.GİRİş

Enerji ve sulama amaçlı olarak inşa edilen bağ göllerinde, yaygın olarak yaprlan
balıkÇılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine ilaveten özellikle son yıllarda turizm ve su
sporlanna yönelik çalışmalar da başlamıştır.

Baraj göllerimizin çewesi; park, bahçe ve tur2m amaçlı tesislerin yapılmasına
elverişli bir durum arzeder, Bununla birlikte bu göllerimiz; çevrelerinde bulunan yerleşim
yerlerinin kanalizasyonu, sanayi tesisleri ve ekonomik çalışmalardan olumsuz etkilenme
tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum; yapılacak analizlerle, böylesine önemli
turistik yörelerimizdeki çevre kirliliğinin kontrol altında tutulmasını zorunlu kılmaktadır.

Çünt<ü; özellikle tamamlanma aşamaslndaki GAP (Güneydoğu Anadolu projesi)
ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine uygulanacak yatınm kredileri ve bölgede
YaŞanma}a baŞlayacak canlılık; işadamlannı enerji ve 'sulama bağlarının uygun
yerlerine turizm yatrımı yapmaya teşvik edeÖektir. Böylece otel, motel, tatil köyü,
kamping, lokanta gibi turistik tesisler yap-işlet-devret modeliyle tur2min hizmetine
sunulacaktır.

Bu yatırımlardan en büyük payı gerek konumu ve gerekse kara, hava ve
demiryoluyla ulaşıma elverişli oluşları nedeniyle T\irkiye'nin en büyük baraj gölleri olan
Keban ve Karakaya baraj gölleriyle yine E|azığ'ın tanınmış Cip Sulama Barajı'nın alacağ
düşüncesindeyiz.

Bu amaçla, bu baraj göllerinin suları 1.11.1996 - L|L.L997 tarihleri arasında
Yaz ve kıŞ sezonu olmak üzere iki zaman süresi içinde standart metodlarla fizikokimyasal
olarak analiz edildi ve kirlilik düzeyi araştırıldr. Özellikle Dünyaca tanınmrş Keban ve
Karakaya baraj gölleri seçilerek sadece T\ırkiye'de değl, Dünya yüzeyinde de bu alanda
yapılacak araştrma ve turizm yatırım çalışmalarrna katkı sağlanması hedeflendi.

2. LİTERATüR BİLGİ

E|azığ; Doğu Anadolu Bölgesi'nin hemen hemen merkezinde olup; batısında
Mala§ıa, doğusunda Bingöl, kuzeyinde T\ınceli, güneyinde Diyarbakrr illeriyle komşudur.

E|azığ; tarihi Harput kalesinin bulunduğu tepenin eteklerinde kurulmuştur.
Şehrin tarihi cumhuriyet dönemine dayanmasına rağmen, asıl tarihi Harput yerleşim
merkezinin devamr olarak düşünüldüğünde Anadolu'nun en eski yerleşlm
merkezlerinden biri olduğu gözlenebilir.

Harput, taş devrine dayanan 40oo yıllık bir geçmişe sahiptir. Tarihi
kaynaklardan Harput'un en eski şakinlerinin M.Ö. 2O0O yıllarından itibaren Doğu
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Anadolu'ya yerleşen Hurri'ler olduğu, Hurri'lerin sonrasrnda^ bölgenin sırasşıla Hitit ve
Urartu egemenliğine girdiğ anlaşılmaktadrr.

Harput M.S. t. yüzyıldan M.S. 3. ytızyıla kadar Röma,, B2ans ve Sasaniler'in
egemenliğinde bir yerleşim yeri olmuş ve 9. yüzyıldan 1515 yılına kadar yine sırasıyla
Sİlçuklu, Artukoğulları,, İlhanlılar, Dulkadiroğullan ve Akkoyunlular'ın idaresinde
kalmıştır. Bu tarihten sonra, Osmanlıların eline geçen Harput; tam anlamıyla bir kürltür
11'1erkezi olarak gelişmiştir (1). Bu dönemin izlerini; cami, medrese, hamam, ÇeŞme gibi
günümüze kadar kalan tarihi eserlerde bızzat görrnek müml«indür (2).

Sonraki yıllardaki gelişmeye dar gelrnçye başlayan Harput, yavaş yavaş terk
edilmiş, 1834 yılında o zamanlar Mezre denilen yerleşim yerinde bugünkii Elazığ Şehri
kurulmaya başlarnış. 1879 yılında vilayet ünvanrnı kazanan bu şehre E|azığ ismi ise
Atatürk'ün 1 937'de E|azığla gelişleri sırasrnda verilmiştir.

Siwice ilçesinde Hazar gölüne sahip olan Elazığ'da 195O'U yıllarda Cip sulama
bar4jı, 197o'ti yıllarda Keban ve 198o'ti yıllarda Karakaya eneıji barajlan iŞletmeye

açılmıştrr. Türkiye'nin en büyük barajlan olan Keban ve Karakaya, Dünyanın da sayılı
barajları arasında yer almaktadır (3).

Elezığ'da Barq| Giilü Turizmi

E|azığ;çevresindeki nehir ve barajlarla tam bir yarımada görünümündedir. E-5
karayolu üzerinde bulunan E,lazığ, mevcut demiryolu ağ ve büyük yerleşim merkezlerine
y"prÜr, günlük uçak seferleriyle; Baraj gölü kıyılannda oluşturulacak .turizmin alt
y"pr"rrr. sahiptir. Ancak balık lokantalanyla başlayan turizm bugün beklenilen düzeyde
değildir.

Barq| Giilü Kirltltği ile İlsiü Çalışmal,ar

yapılan yoğun literatür araştırmaları sonucu ülkemiz,de baraj göllerinin kirliliği ve

ütke turizm potansiyeline katliclan konusunda çalışma ve projelere rastlanmamıştır. Bu
nedenle araştırmalarımız bu alanda ilk ve tek geniş kapsam ve süreye sahip çalıŞma olma
özelliğine sahiptir.

3. MATERYALve METOD

örnctleıln Alınması

Ömekler; 1.9.1996 - I.3.|997 (loş sezonu), |.3.|997 - L.9.I997 §az sezonu)

tarihlerini kapsayan 6'şar aylık 2 dönemde Keban, Ihrakaya ve Cip baraj göllerinin çeşitli
yerlerinden ytızey ve 60 m derinlikten alındı.

Anallzlerin Yapılması

Analizlerde A.B.D.'deki VPCP, APHA ve WPCF enstitülerinin önerdikleri ve T.S.E.
tarafindan tercüme edilen standart yöntemler uygulandı'.

Alkalinite tayininde seyreltik HCI (hidroklorik asit), bağlı klor tayinindd seyreltik
AgNo3 (gumüş nitrat), organik madde tayininde seyreltik KMnO4 (potasyum
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Permanganat), toplam sertlik tayininde seyreltik EDTA (Edilen diamin tetra .asetik)
Çözeltileriyle yapılan titrasyon yöntemleri; nitrat, fosfat ve sülfat tayininde
sPektrofotometrik, iletkenlik tayininde ise kondüktometrik yöntem kullanılmış; pH
ölçümleri pH metre ile yapılmıştr (2).

, 4. BULGIILAR ve TARTIŞMA

Cip Baraj Götü

Tablo 1: Kirtitik Sınır Değerleri ve Cip Baraj Giilü Bulguları.

Alkalinite (mg /Ltl 10.5

Bağlı Klor (mg/lt)

Fosfat (mgllt)

iletkenlik ohm- 1.-- 1) 1 600

, Nitrat (rng/ lt) 45

Organik madde (mg/lt) 3.5

PH 9.2

, Sülfat (mgllt)

Toplam Sertlik (FS')

Yaz ve kıŞ sezonunda elde edilen bulguların sınır değerlerin altında kalması Cip
gölünün kirlenmediğni göstermektedir, Etrafındaki imara uygun aıaziyle bu gölün turizm
potansiyeli oldukça yüksektir.

Keban Baraj Gtilü

Tablo 2: Kirlilik Sınır Değerleri ve Keban Baral Gölü Bulguları.

kirlilik parametresi Sınır
Değerleri

Elde Ettiğimiz Bulgular
Kış Sezonu yaz sezonu

Alkalinite (mg l|tl 10.5 4.6 - 8.2 6.1 -9.6

Bağlı Klor (mg/lt) 600 L7o.o _ 198.2 185.0 - 228.o

3
I

5o

t

KİRLİLİK
PARAME"rREsİ

sINIR ELDEErTİĞilüfiz Bt LGULAR

Değerleri Kış Sezonu yaz sezonu

5.8 - 9.6 7 .7 - Io.2

600 190.5 _ 24o.o L75.0 - 310.6

1.5 o.4 _ o.75

1 15o - 12oo 1

o.7 - 1.6

1 560

6.5 - 43.8 9.8 - 45.1

2.8 - 3.0 1.6 - 3.2

6.5 - 8.8 7.2 - 9.0

250 60.2 - 110.0 7L.o - 128.0

21 -4528 -47
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Fosfat (mg/lt) 1.5 0.6 - I.2 0.6 - I.4

iletkenlik (ohm- 1..rr- 1) 1 600 1050 - |22o 1 10o - I2oo

Nitrat (mg/lt) 45 5.7 - 40.6 7.4 - 41.0

Organik madde (mg /|tl 3.5 1.8 _ 3.2 I.6 - 3.6

PH 9.2 6.8 - 8.o 7.4 - 8.6

Sülfat (mgllt) 250 72.5 - 140.8 7o.o - 168.8

Toplam Sertlik (FS") 50 24.6 - 5o.2 22.4 - 46.0

Keban baraj gölünde kirliliğn Jnır değerlerin altında kaldığı gözlendi. Elde edilen
değerlerin geniş bir aralrkta değişmesi bu gölün ve gölü besleyen akarsuların jeolojik
yapısından da kaynaklanabilir. Yine akarsuların akış hızlarının zamanlıa değiŞmesi de bu
farkhlığa neden olabilir.

Kerakeya Baral Giilü

Tablo 3: Kirliltk Sınır Değerleri ve KaraLaya Baral Giİlü Bulguları.

kirlilik parametresi Sınır
Değerleri

Elde
Kış Sezonu yaz sezonu

Alkalinite (mg l|tl 10.5 3.6 - 9.2 5.1 - 8.8

Bağlı Klor (mg/lt) 600 90.8 - 175.0 1 15 .6 - 185.2

Fosfat (mgllt) 1.5 0.8 - 0.9 o.8 - I.4

iletkenlik (ohm- 1cm- 1) 1 600 I22o - 135o 130o - 1400

Nitrat (mgllt) 45 9.6 - 30.5 1 1.8 - 35.0

Organik madde (mgllt) 3.5 1.9 - 3.8 1.5 _ 3.0
PH 9.2 7.8 - 9.4 8.B _ 9.0

Sülfat (mgllt) 250 48.8 - 165.0 62.o - 190.o

Toplam Sertlik (FS') 50 29:o - 45.0 30.4 - 48.8

Karakaya Baraj Gölünde de kirliliğin sınır değerleri aşmadığı belirlendi. Enerji üretimi
sırasrnda baraj gölünün bir krsmınrn boşalması sonucu kirletici etkenlerin birikmediği
söylenebilir. Aynca bu baraj gölü çevresinde sanayi tesislerinin henüz kurulmamrş
olmasınında kirlilik parametrelerinin düşük çıkmasında etken olduğu düşünülebilir.
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rünx GEcpıpniwiıı xüıtünpı TANITIMA Btxİsİ

Arş. Gör. Muharretn TUNA
Gazl Üniaersitesi

Ticaret T\ırizm Eğitlm Fakültesi

ciniş
yrllardır Türkiye'nin turizmde en büyük probleminin tanltım olduğu yazılır,

söylenir. Konu ile iıgiıi iıgisiz birçok kimse tanltlm politikaları hakkında düşünceierini

ueiirti.. çok eleştirilen iu"faaliyetLr, doğal güzellikler, kültürel değerler ve tarihi eserler

^çr"rrra", 
çok )engin olan ülkemzl atırry"yu tanıtmak ve kamuo5runda oluşturulan

olumsuz imajı silmek amaclnı gütmektedir,

Dünya,Türkleri,barbar,saldırganyaratılışlı,Arapkültürünesahipbirtoplum
olarak tanımaktadır. Za.,,an zaman seyrettiğimiz yabancı menşeili filmlerde bu sözde

özelliklerimiz çokça sergilenmektedir,

yapılan araştırmalara göre, en etkili reklamın "mouth to mouth _ ağızdan ağıza

reklam, olduğu ortaya konmak_-tadır. yani, turist ülkeye gelmekte, ülkenin çeşitli turistik

ürünlerini tüketmekte, l«iltürünü öğrenmekte, insanlarını tanımakta ve ülkesine

Joratıgt züman, eainjıgi tecrübeleri çivresindeki insanlara anlatmaktadır, Bu iletişim,

ttiyut" paralar harcani.rak yapılan birçok reklam faaliyetinden daha fazla etkili

olmaktadrr. Kısaca turizm haitaiarında slkça kullanılan "ülkeden memnun ayrrlan bir

turist, bin turist demektir." sloganı ülkemiz tanıtımı için büyük önem taşımaktadır,

. TuRİz:İIvE xüırün İLİşKİsİ

Bir ülkenin kültürel zenginlikleri o ülkeyi yabancıların gözünde oldukça

olumlu bir noktaya getirebilir. 
-Tabii sadece kültürel zenginliklere sahip olmak yeterli

değildir, ay,,| zarnaflia tu kültürel zenginlikleri dünya kamuoyuna tanıtmak gerekir,

BğZ. u, başarılabilir ise, ülkenin saygınhğını ve itibarını arttırmak mümkrin olabilir,

Turistlerin sadece bir yörenin, ülkenin fiziksel çevresinin çekiciliklerinin görmek

amacıyla seyahat etmelerinin müml«in olamayacağ muhakkaktır. Bazı ülkeler insanoğlu

tarafından yapılarak ziyaretçilere sunulmayan çekiciliklere s_a\ı.n!irl.e1,,.djğer*bir tilkeyi

)iyu", için-alinan ıazİ ı<aİarıarda kültürİl fuktö.l.. kesin belirleyicidirler. İsPanYa'Ya

a."l, tryr"ında tatil yapmak için gelen insanların bu ülkenin en önemli l«iltürel

gosterıerİnaen olan tĞa gureşıerini ieyretmeye gitmeleri buna örnek olarak verilebilir

(Şahbaz 1995:34).

kültürel tanrtımda ülkenin potansiyeli, yani tarihi kalıntılarr, kaleleri, sarayları,

müzeleri, müziği, feştivalleri, renkli folklorik yaşamları, gelenekleri, bölgesel yemekleri,

içecekleri ve doğal kostümleri kullanılmaktadır,

T\ırizm Bakanlığ eski Müsteşarı Korel Göymen'e göre yurt dıŞrndan gelen

insanlara kendi ülkeİerindeki koşulların aynrsınl s-unma beklentisi, turizmde

yapılabilecet en utiyuk yanlış değerlendirmelerden biridir. Ülkemize gelen turist, temizlik,
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hijyen ve çevre kalitesi bakımından bir düzey ve özgünlük beklemektedir. Bizirn damak
tadımızr bilmek, yediğimw yemeklerden tatmak istemektedir (Amfora 1992: 3O).

ÜlkemZe gelen turistler uçaktan indikten itibaren ayrılış saatine kadar insanrmızı
incelemekte ve önceden kafalarında oluşturulan olumsuz düşüncelerin yanhş olduğuna
kanaat getirmektedir. Türk insanının temel özellikleri olan yardrmseverlik, konukseverlik
turistlerce benimsenmektedir. Bu yolla turistlerin kafalarındaki olumsuz imajın bir kısmı
değişmektedir.

T\.ırizm Bakanlığının yapmlş olduğu bir araştırmada, 1993 yılrnda Türkiye'ye
gelen 5.925.672 turistin , ziyaret amaçları ortaya konmuştur(Tablo:1). Tabloda göruldüğü
gibi bu araştrrmaya göre turistlerin Türkiye'ye gelme sebeplerinden en önemlisi tatil
YaPma, ikinci sırada ise kültür tanlma yer almaktadır. Yani yabancı turistler
lııiltürümüzü merak etmekte ve öğrenmek istemektedir.

Tablo- 1 : Turiştlerin önceliklerine göre Tü rkiye'yi ziy ar et amaçları

Amaç Düzeyi 1.Amaç 2.Amat 3.Amat
Ziyaret Amacı % oh o^

Tatil 60.24 1 o.57 5.35
Kültürel 9.38 4I.36 17 .7I
Aktif Spor 1.55 6.93 12.06
Akraba-Arkadaş Ziy ar eti 3.92 7.52 5. 10
Iş 6.42 6.59 3.46
Toplantı-Konferans L.22 I.I7 2.23
Görev I.97 I.7o 2.3I
Alışveriş 1o.73 17.oI 32.35
Dini o.73 L.29 2.78
Transit 1.48 1.86 3.77
Eğitim-öğretim 0.45 1 .30 3.23
Sağlık ve Kaplıca Tedavisi o.23 0.98 3.68
Diğer 1.68 I.72 5.97
Toplam 100.00 100.0o 100.00

Kaynak : Yabancı Ziyaretçller Talep Profili Araştırması , Turizm Bakanlığ, Yayın
No:1994\4,

Peki turistlerin l«iltürümüzü tanıma isteği karşısında bizler ne yapmaktayız.
OlaYa makro aÇıdan bakacak olursak, Turizm Bakanlığı ve Kültür eakanlİgı vasıtasıyla
birÇok tarihi eser korunmakta, kültürümüzü yansrtan müzeler işletilmekte, yurtdışındaki
turizm bürolarıyla ülke tanıtımı yabancı ülkelerde yapılmakta, basılan broşür, posİer gibi
baskılı araçlarla kliltürümüz sergilenmektedir.

TuRizM spxtönüırop rünx cpcpıpni

Türizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere bakacak olursak, tanltlm
aÇısından Çok büyük bir problemle karşılaşmaktayız. Sözkonusu problem, genellikle
konaklama iŞletmeleri ve bağımsz yiyecek-içecek işletmelerinin §atış ha]cimlerini
artrrmak amacıyla, bir animasyon faaliyeti olarak düzenledikleri Türk Geceleridir.
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Konaklama işletmelerinin, turistlerin işletme içerisinde kalmasrnı sağlamak ve

d,aha faz|a harcama yapmasını teşvik etmek, bağmsız yiyecek-içecek işletmelerinin de

d,aha faz|a müşteri kaz,anrnak için düzenledikleri bu gecelerde, belkide farkında olmadan

çok büyük bir yanlışa yöneldiklerini görmekteyZ.

Türk Gecelerine para kazarlrrıa gözüyle bakan birçok işletmeci, lrüÇük kara bir
çadır bularak, arap müziği eşliğinde dansöz o5rnatmakta, deve üstünde arap kılığnda
ğelen şeyh çadıra inmekte, çevresindeki cariyeleri ellerindeki palmiye dallarını sallayarak

ğeyhine ferahlık vermektedir. Toprak sürahi ve bardaklarda şarap dağtılmakta, turistlere

ğoİet attrrılmaktadır. Bu animasyonun adına da Türk Gecesi denmektedir. Hayrr, bu

Türk Gecesi değil, Türk kiiltürünün katlidir (Türkseven L992: I7|,

oysa bizim l«ilturümüzde halk o5runlarımız, yöresel kıyafetlerimiz, yöresel
yemeklerimw, ç1iiziğimw vardır. Türk Gecelerinde sergilenmesi gereken değerlerimiz
tunhrdır. İşletme-ciler eğer mevcut uygulamalarrnda ısrar ediyorlarsa, gecenini ismini
değiştirmeli, hangi ülkenin li<tiltürünü sergiliyorlarsa geceye o ülkenin ismini
vermelidirler.

yayınlandığı dönemlerde büyük ilgi gören ve Türkiye'de büyük tepkilere yol aÇan

Geceyansı Ekspresi filmini çoğumuz seyretmişizdir. O filmdeki Türk imajı iÇler acrsıdrr.

Tıirkİye,yi ve Türk insanını tanrmayan, fakat kulaktan dolma bilgilerle çekilen film,

ı<esinİitİe bızleri yansıtmamaktadır. Türk gecelerini izlediğim zaınafl karşılaŞtığım
sahneler bana bu filmi çağnştırdı. Tepki verdiğimiz filmdeki görüntüleri, ayağırnlza ge|en

turistlere kendim2 sergiliyoruz.

T\_ır2mde ve animasyonda orjinal olan değerlidir. Örneğin, milli lııiltürümüzün en

ilginç örneklerinden biri olan gölge oyunu diğer dillerde oynatılarak önemli bir animasyon
aftivltesi haline getirilebilir. Oysa işletmeler taklitçi ve dejenere görüntüsü ile o an

yaprlan bir eğlenİeden öteye gidemeyerek katıhmcılara pek bir şey verememektedir.
hrri-."yo1 aktiviteleri eğlendirici olduğu kadar aynı zaınanda öğretici özellikler
taşımalıdır.

Ülkem2de oryantal dansı aktivitesi gereğinden fazla her yerde programa

koyulurken, folklör o5runları, Nasreddin Hoca, Meddah, Ortaoyunu, Gölge oyunu gibi

diğer mizah ve halk kiiltürü öğelerimiz gözardı edilmektedir. Bu değerler, otellerin

şablonik dekorasyonları dışında otel dekorasyonları düzenlemek için de kullanılabilir
(Kahveci |994:74|.

Bunun dışında Anadolu'nun muhtelif yörelerindeki Türk düğün gecelerinde
yaşanan örf, adet ve gelenekler bu animasyon programlarında kullanılabilir. Türk
mutfağının spesiyallerinden, ku5ruda kuzu tandır, kömür ateşinde piliç çevirme, elbasan
tava, kuru fasulye, pilav, gözleme, lokma tathsr, düğün helvasr, aşure, ayran ve şerbet
misafirlere sunulabilir. Sazlı sözlü, davullu zıırna|ı yörelerimLden seÇme zengin halk
o5runları ve diğer düğün eğlencelerinin Türk Gecelerinde kullanılması hem kültürel
tİnıtımrn yapılmasını sağlayacak, hem de turistler için cazip bir eğlence haline
getirilecektir.
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TürkiYe'nin uluŞlararası platformda l«iitürel bir imaj yaratabilmesi için turistik
iŞletmelerin düzenledikleri Türk Gecesi animasyonları önemlİ bir araçtrr. Fakat sektördeTürk Gecesi adı altında farklı lııiltürleri simgeleyen animasyon programları
düzenlenmektedir.

Bu YanlıŞ uYgulama karşısıııda Turizm Bakanlığı faaliyete geçerek, acilen önlemalmalıdır. MilYarlar harcanarak yapılan tanıtım raaliyetlerini baİtaİayan, hatta dahainandırrcı gerÇekleŞen bu yanlış tanıtım, sıkı bir iekilde denetlenmelidir. Gerçeklrultürümüzü Yansıtmayan geceler düzenleyen işletmelere ağır para cezası verilerek,yanlış tanıtım engellenmelidir.
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OTURUM III
TURIzrvr \rE p^ZARıAMA

Oturum Başkanı
Prof.Dr. Saime ORAL

Dokuz Eylül Üniversitesi

Yr d. D o ç. Dr. S er dar |tllukon
eiazl Ünfiuerslteş|

İlettşlm ?akiiltesi Deko;n Yqrdımcısı

ınsanları belirli bir dawanrşa yönlendiren temel etmen, onun gereksinimleridir,

Abraham Maslow, insan gereksinimlerini önem sırasına göre belli bir hiyerarşi (basamak)

içine koymuştur. Masloi, gereksinimlerin yoğunluğunun bir olmamasından hareket

eder,

Maslow'un varsayımları şunlardrr:

_ İnsanı harekete geçiren veya davranışını etkileyen gereksinimler, tatmin edilmeYen

gereksinimlerdir.
_ ğ, gereksinimler, önem srra§ına göre yukandan aşağıya doğru sıralanmışlardır,
_ İr,sinır, bir basamaktaki gerek"irri-i, ancak alt basamaklardaki gereksinimlerinin

bir dereceye kadar tatmin edilmesi ile ortaya çıkar,

Maslow,a göre, "Her gereksinim dilimindeki kişileri ayrı bir tüketici grubu gibi

düşünmek gerekir.,,23Turizm tüketicileri de, diğer bütün ürün tüketicileri gibi, bu

basamakıarİryg,rn hareket etmektedir. Bu gerekesinimler onu turizm hareketine iter.

,,İnsanrn, fıziksel güvenliği ve maddesel olarak ayakta kalması iÇin insan

içgüdüsü ve bilinçli isteği tarafından harekete geçirilen temel gereksinimleri vardır."24

rjğy* şehirlerin ve çuırş-" hayatının insanlar üzerinde yarattığr yorgunluk,

monotonİuk, neredeyse fizyolojik gereksinimler gibi hiyerarşinin ilk sırasında yer

23useı., Alparslan: T\,ırizm Pazarlaması, Naklen, MASLOW, H.Abraham: Motivaüons and

Personality,Harper and Brothers, NewYork, 1954, s, 80-
24raxQuen, Robert: (çev. Gülser Öztunalı KAYIR) Turizm-Seyahat Sosyolojisi, İletişim Yaynlan,
Cep Üniversitesi, istanbul, 1991, s.29
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alabilmektedir. Diğer taraftan insanlan turizme yönelten etmenler içerisinde, l«iltürel ve
sosyolojik kökenli gereksinimlerin de varlığ gözlenmektedir.

Maslow'un modeli Çeşitli yönleri ile eleştiriye uğramıştır. Bunların içinde enönemlisi, bütun kiŞilerin gereksinimlerini aynr sırayı izleyen kalıpların içine so-kmaktır.Bütün insanlarrn, aYnı Şekilde ve aynı şiddetle 
-bu 

gereksinimler tarafından motiveedildiğni söYlemek 
_ Pek mümktin değldir. Aslındİ Maslow da,bireyin fizyolojlkgereksinimlerinin %85'ini, güvenlik gereksiniminin o/o7o'ini, sosyal gereksinimİerinin

%o5O'sini, kendini gösterme gereksiniminin o/o4O'ını ve kendini t"-"-l"--" geieksiniminin
ise ancak %o1O'unu tatmin etmiş olabileceğini öne sürer.25

Telimen'e göre, "rnodern teknoloji tarafından yaratılan yüksek hayat standardı
Yeterli derecede insanların fizyolojik ve kendini emniyette hisşetme 

-çreksinimini

sağlamaktadr.."26 Lar'quar ise, gelişmiş ülkelerin açlık diye bir sorunu olmadıgİnı
aksine, zevkle döŞenmiŞ sofralarda yemek yemenin zevkine vardıklarını söyler.27Güvenlik gereksinimi de çok farklı nosyonu kapsamaktadır.

_ Can güvenliğinin tamamen ortadan kalktığı önemli tur2m ülkelerinden eskiYugoslavya'ya, savaşın çıktığı gÜnden beri turist "kr-, durmuştur. Mısır,da radikaı
dincilerin turistlere saldırrları sonucu, tıiızm2O yıl önceki konumuna gerilemiştir.28

Nitekim, 27 Haziraı 1993'de Antalya'da turistlere yönelik bombalı terör eylemindebulunulmuŞtur. Temmuz |993'd,e Türkiye'ye gelen yabanlı sayısında bir önceki yır., uy.r,ayrna göre, vo 23.35 oranında bir aza|ma olmuştur. oysa, 1992,de bir önJeki yılın
Temmuz ayına göre, Yo 52.62'l1k artış görülmektedir.29

WTO verilerine göre, 1992 yılında bir önceki yıla göre ?/o 28.2,1ik bir artış ile
TürkiYe, taleP artıŞ oranrnda dünyada birinci konuma yükselmiştir.30 ei. yıl öncesindebu kadar önemli bir artıŞ kaydeden bir ülkenin, blr yİl sonra (1993 verilerine göre) yo
8,14'lük düŞüŞ kaYdetmesinde kuşkusuz turiştlere yOnİlit saldırİlar ve buna bağlİolarakda can güvenliği etkendir. -Bu bağlamda Maslow'un güvenlikle ilgili basama5l turistikdavranrşlarda etkendir denilebilir.

_ Tfiristlerin Yabancr bir ülkede tatil geçirme istekleri, turistin seyahate ilişkinkarar alma süreci ile baŞlar. Kuşkusuz bu sürİci etkileyen pek çok faktör vardır. TüketicidawanıŞları ile bu faktörler incelenmekle birlikte 1co.rsu-e, behavıour) günümüzde
tüketici davranıŞları ile ilgili sistematik araştırmalar henüz başlangıç "ş.;;";;;;;;.;"konuda kabul görmüş tuketici davranış kuramı da yoktur.

29HBı,ınıocEL, Don and SLOCUM, John: Management: Conüngency Approaches, Addison-WesleyPub. Co., 1987, s.338
26tBı,İııısN, osman: "Güqü_ (moüvasyon) Teorisi ile ihtiyaçlann Kademeleşmesi Arasındaki ilişki,,,İ.Ü. İşletme Fal«ilte§ Dergisi, Cilt: l, ğayı: 1, İstanbul, lğZİ, s. lS2
27ı,auguen, Robert: a.g.e., s. 29
28Der Spiegel, "Bomben Gegen Touristen'', S.Juli, l993
29V"i1.., Turizm BakanLğl Yatınmlar Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Değerlendirme DairesiBaşkanlrğ, Şubat 1994
3oCu-hu"iy"t Gazetesi, 28. Eylül. 1 993
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T\ırist, kendini güvenli hissetmeyeceği bir başka glkeyi genellikle tercih

etmeyecektir. Alternatif Jeğerlendirme süreci olarak ele alabileceğimız bu süreçte,

gerelİsinimleri giderecek s-eçeneklerin belirlenmesi söz konusudur, Her seçeneğin

ğzellikleri gozonunde bulundurulur. Turist, bütün seçenekleri dengeli Şekilde

değerlendiremiyorsa aldığı karar, tatminini karşılayıcı nitelikte olmayacaktlr. Bu nedenle

alternatiflerin değerlendirilmesinde bir çok etken göz önünde bulundurulur,31 Maliyet-

değer itişkisi (Vroom'un Beklentiler kuramr ile uyumludur), çekicilik, seyahat fırsatr ve

micut tiıgiıerin niteliği, kullanılacaksa seyahat acentaslnln_güvenliği, turistin geÇmiŞ

derıryimleri, algılanan riiskler de satın alma karar sürecinde etkili olacaktır,

Risk ,,her türlü sonucıı göze almak" anlamındadır. Riski göze a|ıP kabullenen

turistin, hiç beklemediği olumlu -sonuçlar ve bu sonucu pekiştirici davranışlar da daha

sonraki satın alma karİlarında çok olumlu kararların verilmesine neden olabilmektedir,

Satın alma karar sürecinde iki tür riskten söz edilebilir: Açık Risk ve Algılanabilir

Risk.

1. Açık Risk: seyahat için satın alınacak yer hakkında karar verme sürecinde

devreye giren, ancak tahmin edilemeyen risktir. Tüketici bu tür bir turizm ürününde,

üründen beklentilerini karşılayacı bütün verileri değişik kaynaklardan ve özellikle de

medyadan elde eder.

Turist ihraç eden ülkelerde hül«imetler ve medya yayımladığı haberler, özel

turizm programları ve turizm güvenlik haritaları ile riskli bölgeleri kamuoJruna

aryo.-"n"] turistleri bu bölgelerden ızak tutmaya çalışmaktadır, Akdeniz,de

Hrrvatistan, Bosna, Sırbistan, İs*rail, Mısır, Cezayir ve Türkiye (zaman zaman) bu

haritalarda yer almaktadır.32 Yine, Time Dergisi'nin Ağustos 93 sayısında Kamboçya,

vi.t"u* giui tatiı için,tehlikeli ilan edilen ülkelere, Türkiye,de dahil edilmiştir, Dikkat

edilirse, 6u ükelerde çatışmalaf veya savaş vardır. Bu arada uluslararası camia

tarafından tehdit ,rr"rro oiuşturan "terörist" olarak ilan edilen ülkelerin risk unsuru

yüksektir.

17 Kasım |997,de Mısır'ın.tarihi Luksor kentinde 58'i turist 68 kişinin öldüğü

terörist saldırının ardrndan haber dünya basınının gündemine girmiş, Almanya, İngiltere,

Fransa, İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya'daki acentalar, Mrsrr'a olan turlarını iptal

ettiklerini açıklamışlardır.33 (BBC, Sat |, Pro 7 vb. Mısır,a gidilmemesi konusunda halkı

uyarmrşlardır. 17 Kasım1997 haberleri,)

Ülkemizde de Miltur Seyahat Acentası Mısır,a olan 6 turlarrnı iptal ettiklerini,

Mısrr,ın bu iptallerden 7O0-8O0bi., Doı"., Miltur,un ise 15O bin Dolar zararllı olduğunu

"irtıulİı,ş,r.. 
Aynı şekilde Pasha Tur Enternasyonal,ın da Mrsır turlarının iptali konusunu

gözdengeçirdikleri konusunda beyanları,ardır,34

31ıı,ıouNtiı.ırro, Luiz: ,,Consumer Behaviour in Tourism". Europen Journal of Marketing, Cilt 21,

Sa5n:8, 1987, s.29
32Der Spiegel, a.g.s.
33n"Oit"l, "Piramit Gölgesinde Katliam", 18 Kasım 1997

3aRaaftrl, "Mısır T\ırizmine Katliam Darbesi", 20 Kasım 1997
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Ulusal ve uluslararası medya, bu tür haberleri hemen gündemine almaktadır.Ancak medYanrn karar alma sürecindeki "etkisi nedir? bir ba|ka deyişle, medyanıntüketici kararı üzerindeki gücü nedir? sorusunu irdelemek gerekmektedir.

MedYanın insanlarrn düşünce, davranışlarını değiştirme ve aldıklan kararlarretkilemesi üzerinde, 194O'h yıllara kadar yapılan araştr.İıalarda egemen olan anlayrş,medYanrn Çok güÇtü olduğu şeklinde idi. "Sihirli Mermi" "ı"."t-"i-g.ı"r""**Jav"mesajları, toPlumun atomlaşmış ve geleneksel bağlarını koparmış bireyleİini **yo. ,"vurduğu her bireyde de aynı etkiyi yaratıyordu.

Paul Lazarsfeld ve arkadaşlarının 1940 Amerikan seçimlerini örnek alarak
YaPtıkları araŞtırmalarda elde ettikleri bulgular sonucunda3s, medyanrn sanıldığından
d_a süesüz olduğu aÇıklamasını yapmalarrna neden oldu. 1960,ıı yıİlara kadar ğ.-".,olan bu anla5nŞ, televizyonun bir haber aracı olarak devreye girmesi ııe aeğĞm"vebaşladı.

Günümüze kadar gelen bu yeni dönemde, medyanın gücünü ortaya koymaya
Yönelik Pek Çok YaklaŞım geliştirildi. Bu yaklaşımlardan tlrıİl de gıındern beiirıeme
YaklaŞımıdır. Bu YaklaŞımın temel ,r..""yr-1".ına göre, medya dünyaJa -"ya..r" g.ıe,olaYlar ve Şorunlardan yalnızca birkaçİna yer ve zamaıl ayırabilmekte ve bu srnırlısaYıdaki olaY ve sorun üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kendi yaşamlannı doğrudan etkileyenolaYlar ve sorunlar dışında kalan konularda tümüyı. ;.;;;;; bağmlı olan insanlar,medYada oluşan bu gündemi olduğu gibi t""i*".İ"tİ"-"--b;;;";;;.,
YaPamamaktadırlar. Medyanın önemli gördüğü sorunlar halkın da önem r..jigi 

"o^İı".biÇimine dönüŞmektedir. o halde, meayanın gundemi, halkın gündemi olmaktadrr. yinebuna bağlı olarak, bir Şorunun kamuoyundalartışıabilmesi içİn en emin yol, o sorunuönce medya gündemine sokmaktır.

Gündem belirleme. kuramrndan 
_yola çrkarak, gezmek, görmek, eğlenmek,dinlenmek, tanımak 

1b. sibi insanca bir güdüleme ile turizİm faaliyetine katılan masuminsanlara Yönelik terörist slldlılar, dünya gündeminde olmak, terör örgütünün adınıdu5rurmaktan baŞka birŞey değildir. Turisİ uu tıır açık riski -.ay" veya referans gruplanile öğrenmekte ve satln alma kararrnı vermektedir.

Bir diğer risk unsuru ise, algılanabilir (kaldırılabilir) risktir:

2, Algıl,anabiltr (Ihldırılabilir} Risk: Satın alma karan verilirken elde edilenbilgilerin iŞlenmesinden Ve risk giderme mekanzmaları doğrultusunda araştırmayapılmasından sonra ortaya çıkar.

Kuşkusuz 
'"::'l:lil_ risk taşlyan bölgelere hiç gitmeyeceklerinden desözedilemez, Turistin riskli bölgelerde zarara uğramama olasıİıgı vardır. Tiıristin alacağı

tavır bakırnından riskleri üçe ayırmak rrıüml«indür.36

ı
.-

f|c

.B

l'Ş"rr- kampanyasr döneminde yürühilen onca.propoganda ve medyaya rağmen, kampanyanınbaŞlangcında o]^ınun rengini açıklayan seçmenlerin yalıizcayİ\zd" 
""#ri.ra" 

değişiklik olmuştur.36ııouwıiıvıro, Luiz: a.g.e., s. 22
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_ Riski düşünmeyenler (gözardı edenler): Bu gruba giren turistlerin riskin varlığndan
haberdar olmadıkları, tizmetin kalitesi,.can ve mal güvenliği, sağlık koŞulları, hıjYen

koşullar gibi. faktörleri hiç düşünmedikleri söylenebilir,
- Riski göJe a|an|ar: Bu ğruba giren turistler gidilecek ülkede bir takım risklerle

karşıhlacaklarını ancak bu riskleri karşılayabileceklerini düşünmektedirler.
_ Riskten kaçanlar: Özellikle uluslararasr turizmde kendi rahatını bozacak hiÇ bir ŞeYi

göze a|amazlar ve en güvendikleri yerlere giderler,

Algrlama riskleri, turistin gidilecek ülke konusunda öğrenme süreci ve turizm

deneyimi, turistin ki;is;ı nitelikleii, ön bilgi için kullanılan_ bilgi kaynakları, riskin

farkında olma dıİzeyinden etkilenecektir. Turizm ürününün Çekiciliğinin
değerlendirilmesi ve karar verme aşamaslndaki bilgi kaynakları son karar üzerinde

belirleyicidir.

Algrlanan risk ise aşağıdaki unsurlarr içermektedir,

- İşlevsel risk T\ıristik ürün kişide beklenen faydayı verecek midir?
Tlırizm hareketine katılan her insan turizm hareketi içerisinde, güdülerinin tatminine

yönelik olarak bir beklenti içerisinde olacaktrr. Turist beklenen faydayı elde etme
"gayreti içerisinde olurken, beklentilerinin tam tersi faydayla da karşılaşabilir, Bu

iuya. u"tı".rtilerinin üstünde o1abilece$. gibi, altında da olabilir.

- Fziksel risk: Türizm ürünü turiste zarar verecek midir? T\ıristin tercih ettiği ve satln

aldığı turizm ürünü, beslenme, hijyen koşullar, sağlık, fiziksel ve maddi varlıklarrna

tecİvtız gibi umulmadık riskleri de içerebilmektedir,
_ i];;";;irl"t, ürtı.,, maliyeti ölçüsünde'değerli midir? Harcanan paranln karŞılığınr

verecek midir? çalışan vi çalışma koşullarında sınırlı zamanı olan insanın satrn

aldığı turzm hizmeti, satın alma sonrasında psikolojik tatmini de sağlamalıdrr, ucuz

bir turizm ürününden insanların beklentisi vasaün altında bir hizmetken; pahalı bir

ürünü satın alan turist, üstün hizmet bekler,
.Sosyalrisk:Kötübirürününseçimi,kişiyitoplumönündeutandıracakmrdrr?

T\ırizmde talep elastekiyetinin yüksek olması, insanlarda satın aldıklan turizm

ürünündenazamitatminsağlamalarınıgündemegetirmektedir.

_ Toplumsal srnıflar içerisinde, üst ve orta sınlflar için tatil YaPmak kiŞisel YaŞam

biçimiyken, orta alt ve alt sınıflar talep elastekiyetinin etkisindedir, Her insanın üst

topıumsaı sınıfa atlama gayreti içerisinde olduğu varsayımından yola çrkarak, satın

aldığı turizm ürününün yik r, ç.rr""i tarafından da onaylanmasrnı bekler,

-Psikolojikrisk:Kötüürününseçimi,tüketicininegosunazararverecekmidir?:
Benlik, veya ego o.garr2manrn gerçek nesnel dünya ile ilişki kurmasını, gizli kalmış

içgüdülerin ortŞ"çıkmr,*r.r, "i.gl"r. 
Turist psikolojik olarak kendi iç dünyasında

nitelikli bir ürünü satın aldığını varsayar. Bu ürünün kötü olması, turiste Psikolojik

olarak dazararverir.

_ T\_ıristler satın alma kararlarında elbette ki akılcıl davranmaktadır, turistlerin de riski

aza|tmastratejileri vardır. Tatilini geçirmeyi düşündüğü ülke, risk unsurları taşıyorsa

aşağıdaki stratejiyi uygulayacaktır,

1) Ürtin ya da hzmetten beklentiyi düşük tutmak: Turist, tııiız,Jrl ürününden

beklentilerinienazverimlefaydasağlayacağınıdüşünüpürünüsatınalabilir.

rı
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2| HeP aYnı ürünü satın almak: T\ıristin beklentilerine yanrt veren bir tur2m ürünü,
onun vazgeÇilmez müŞterisi olduğunu bir ürün halini alabilir. Bu şekilde turist
gördük, bildik bir yerde tatil yapmayı en akılcıl bir karar olduğu düşüncesine
kapılabilir.

3) Bilgi edinmek iÇin çaba harcamak: Bu tür potansiyel turistler, gidilecek yer hakkında
en aYrıntılarına kadar araştırma yaparlar. Belki de bu tür turistlere "araştrrmacı
turistler" denilebilir. Yilzyıize iletişimle, medyayla ve diğer bilgi kaynakİarı ile,
gidilecek ülke konusunda kapsamlı ön bilgiler edinirler.

4| En P_ahalı ürünü satrn almak: "|Jcuz mal satrn alacak kadar zengin değlim", İngil2
atasözü, sanki bu tür riski göze alan turistler için söylenmiştİr. pahah ürun en
iYisidir. Bu tür bir ürünü satın alrrken hiç bir risk sözkonusu değildir; düşünceqi
hakimdir.

5) Hükümet veya seyahat acentalarrnın raporlarrna dayanmak: Resmi turizm
örgütlerinin her yıl yayınladıkları turizm istatistikleri ve seyahat acentalarrnrn turlar
hakkında tüketiciye sundukları bilgiler, riski en aza indirmede etken faktörlerdir.
SeYahat acentalarr da gidilecek ülke konusundaki deneyimlerini anlatarak, riski en
aza indirgeme gayreti içerisindedirler.

6) T\ıristler iÇin verilen garantilere güvenmek: Ülkelerin turizm mevzuatları, turistfere
tüketici haklarını sağlamaktadır.T\ırizm ürününün satrn alınan herhangi bir maldan
farksız olduğu genel kabulünden yola çıkarak, satın alma çabası içerisindeki turistin
taşıdığı riski minimize etmektedir.

Ancak, turist iÇin ilk kez gidilen bir ülke, güvenlikle ilgili risk unsurlarını her
zarnar, taŞıYacaktır. Turistin satın alma kararlarında ise, bilgi kaynakları ne olursa olsun,
bu unsur her zaman için etkendir.

Uluslararası ikili ilişkilerin niteliği, ülkenin dış politikası, medyanrn bu politikalar
ÇerÇevesinde haber üretimine neden olmaktadır. Habeleri üretiminde y.pr""ı yanlılık
konusunda YaPılan ÇalıŞmalarda elde edilen temel sonuç, haber söyleminİn topıumsaı
güÇ/iktidar sahiPlerinin söyleminden bağımısız olamadığı,37 ve yapısal bir yanlılık
iliŞkisinin sözkonusu olduğudur. Bu yapısal yanlılık ilişkisinin, uir 6aşh ülkeye ilişkinhaberlerin söYlemsel ÇerÇevesinin kurulmasında temel belirleyici unsur oıması, turlzmhizmetinin satrn alınması'kararlarında medyadan elde edilen enformasyonun niteliğiaçrsından da önemlidir. yurttaşlarının turizm hizmetinin satın almalarında
Yarariandıkları enformasyonun, ülkenin güç/iktidar sahiplerinin soyıemıerlyıe
belirleniyor olmasr, devletlerarası ilişkileri, satın alma kararının verilmesinde etkili birfaktör konumuna getirmektedir.

37 ı.."J, AYŞE: Haberi okumak, İstanbul, 1996, s. 93
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Araş. G,ör. Murat EMEKSİ Z
Anadolu Ünlaersitesf

Tıır,Izm ae Otel İşL Y.O.

ı. ciniş

Türkiye, artan yatak kapasitesi ve turzm gelirleri ile dünya turzm pazarından

%1.3,1ük ui, p*y aımatta ve zboo yıllarrnda en yüksek pay sıralamasında ilk 10 ülke

araslna girmeyi hedeflemektedir. Fakat, son yllarda kitle turizmine yönelik olarak

;"r";; tİr operatörleri ve seyahat acentaları ile çalışan sayfiye konaklama işletmelerinde

çeşitli nedenlerle ,"r"*""yorri, katalog satışlan azalmış ve işletmeler son dakika satışlan

İl.'k"rş, karşıya kalmışlaİdır. Son dakika fiyatlarının, katalog fiyatlarından daha düşük

olması, konaklama işietmelerinin oda satış gelirlerinin ve Ülkenin dövz girdisinin

azalması anlamrna gelmektedir.

II. ARAŞTIRMAİIIN AMACI

Bu araştırma ile konaklama işletmelerinin tur operatörleri / seyahat

acentaları aracılıgıyla yaptıkları oda satışlarına bağlı olarak ortaya çıkan son dakika

satışlannrn çözürrilemesi yapılmaya çalrşılacaktır

Bu amaçla cevaplandınlacak sorular şunlardır:

1) Konaklama işletmelerinden ne kadarı son dakika satış yöntemihi

kullanmaktadır?

2| Konaklama işletmelerinin satış yönlü pazarlama anlayrşının son dakika satışları ile

ilgisi var mrdır?

3) İşletmenin sınıfı ile son dakika satrşları arasında ne gibi bir bağlantı var?

4| Tur operatö r|eri / seyahat acentaları ve müşteri getirdikleri paz,ar i|e son dakika

satışlarr arsındaki bağlantılar neler olabilir?

5)

6)

7|

Son dakika satışlarlnın avantaj ve dezavantajları neler olabilir?

Son dakika satışlannln ortaya çıkaran nedenler nelerdir?

Son dakika satışlarının ortaya çıkarmrş olduğu olumsuzlukları çözmek ve etkisini

az.altnıak için neler yapılmalıdır?

D
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ıII. ARAşTIRMAIıIN öıypııi

Araştırma ile toplanacak verilerin,

1) TUr oPeratörleri / seyahat'acentalan aracılığyla gerçekleşen,son dakika satışlarının
öncelikle Şu andaki durumunu ortaya koyarak yeni araştırmalar için veri tabanr
oluşmasını sağlamak.

2) Konaklarna iŞletmelerinin satış pazarlama planlaması yapmasının önemini ortaya
koYmak ve bu verileri gözönünde bulundurarak daha akılcı politikalar izlemesine
yardımcı olmak.

IV. VARSAYIMLAR

Bu araştırmada aşağdaki varsayımlardan hareket edilmektedir.

1) TürkiYe de turizmin_ gelişmesi, yatak arzının artırılmaşr olarak planlanmış, artan yatak
arzıaa uygun dağıtım kanalları oluşturulamamıştır

2) Doğrudan satıŞ olanakları kısıtlı olan konaklama işletmeleri yabancı tur operatörlerine
bağımh olarak çalışmaktadır.

v. SINIRLILIKLIIR

1) AraŞtırmada 5,4,3,2 yıldızlı işletme belgeli oteller ile 1. sınıf işletme belgeli tatil köyleri
ile sınırlıdır.

2) AraŞtırma Antalya ili sınırlan içerisindeki işletme belgeli tesişler ile sınırlıdır.

3) Mali lıısıtlılıklar nedeni ile Antalya ili sınırlan içerisindeki ana l«itleye uygulanmamış,
doğrusal orantı yöntemiyle 1oo işletme örneklem olarak alınmıştrr.

vI. ARAşTIRMAıYI§ YöIITEMİ .

1. Errıen Ve ÖrneLlen:

AraŞtrrmanın evrenini Türkiye deki 5,4,3 ve 2 yıldızlı işletme belgeli oteller ile 1.sınıf
iŞletme belgeli tatil köyleri oluşturmaktadır. Araştırmanın ana kutıesilse -daha çok kitleturizmine Yönelik olması nedeniyle- Antalya ili sınırları içindeki 5,4,g,2 yldızlİ işletme
belgeli oteller ve 1. srnıf işletme belgeli tatil köylerinden seçiımiştir. araştıİmaya ı'jd,,h
oteller, 2. sınıf tatil köyleri, moteller, apart oteller, özel belgeli oİeller ile belediye ruİsatıı
oteller dahil edilmemiştir.

Konaklama iŞletmeleri 1997 otel rehberinden seçilmiştir. İlk önce aşağdaki tabloda
verilen toPlam 231 iŞlÇtme belirlenmiş, daha şonra ana kütle içindeki yuzaİşeı ağrlıkları
oranında toplam 10O işletme seçilmiştir.

10O ı
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Tablo 1 Araştırmanın Örneklemi Ve Cevap Veren İŞletme SaYıları

ışletme sınıfı Ana KütIe Örneklem Ceııap Verilen
5 YıIdızlı 35 15 11

4 Yıldızlı 53 23 16

3 Yıldızlı 81 35 13

2 Yıldızlı 26 11 2

1. Sınıf T.K. 36 16 8

GENEL TOPı-,AM 231 100 50

2. Veriler Ve Toptranması

Sınıfları ve örneklem sa5nlan belirlenen konaklama işletmelerine 15 Mart 1997

tarihinde yapılandırılmış anket sorulan posta yoluyla gönderilmiştir. Anket|erin bizzat

satlş ve pazarlamadan sorumlu kişi tarafından cevaplanmasl ve cevapların en geç 15

Nisan 1997'ye kadar geri gönderilmesi istenmiştir.

Toplam 53 tesisten cevap gelmiş fakat oku5rucu hatası ve yİneleme hatalan

nedeniyle 3 anket işlemb konulmamıştır.Araştırma sonuçlan SPSS paket programrnda

değerlendirilerek dökriman haline getirilmiştir,

3. Araştırma Sonuçlarının Çözümlenmesi

katılımcı işletmelerin niceliksel yapılarr aşağıdaki şekildedir.

Tablo 2 İşletmeleriı gınıİları ve lşletmeye açıldığı yıla göre dağılımı

Yıllar ısletme Adedi
1 960-1 970 1

1970-1980 1

1 980_1 9B5
19.85-1990 13

1 990_1 995 23
1 995_ 1997 12

Toplam 50

Araştırmaya katılan 50 işletmeden 15 tanesi l99O yılı öncesinde, 35 tanesi de 199O

yılr sonrasında işletmeye açılmıştır.

il
.aı

*
iır

ü

ışletme sınıfı Adedi
5 Yıldızlı 11

4 Yıldızlı 16

3 Yıldızlı 13

2YıIdızIı 2

1. SınIf T.K. 8

Toplam 50

-a
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Tablo 3 İşletmelerin oda kapasiteleri

yatak kapasitesi İşbtme Adedi
200'den Az 6

200-500 16
500-1 000 20

1000'd en Faz|a 8
Toplam 50

İŞletmelerden 20 tanesi büyük ölçekli, 23 tanesi orta ölçekli, 7 tanesi ise küçük
ölçekli konaklama işletmesidir.

Tablo 4 İŞletınelerin Hiznete Açık Olduğu Dönemler Ve ortal,ama Doluluk oranları

yıl Bazında Doluluk oran j

Doluluk Oran,(%| İşIetme Sayısı
40-50 1

50-60 1

60-70 11

70-B0 7
80_1 00 8

Sezon Başındaki Doluluk Oranı
Doluluk Oran ı (o/a| İşletme sayısı

40_50 1

50-60
60-70 3
70-80 9
80-90 16

90-1 00 7

Mevsimlik sayfiye oteller olmalarına rağmen işletmelerden %o56'sı bütün bir yıl
boYunca }:.izrnet vermektedirler.Yıllık doluluk oranlarrnın Vo60-8O arasında yoğunlaşması,
kullanılamayan, atıl bir kapasitenin varlığını göstermektedir.

İŞletmelerin yıllık doluluk oranları düşük, mevsimlik doluluk oranlan ise ]nlksektir.
Sadece yaz mevşiminde açık olan işletmelerin doluluk oranı mevsimlik yoğunlaşna
nedeniyle Yo9O'ın üzerine çıkmaktadır.

Oda Kapasitesi İşletrııe Adedi
100 Odadan Az 7

100-300 Oda Arası 23
300 Odadan Fazla 20

Toplam 50

İ

lşletme Adedi Yüzdesi
Sezonluk 22 %44

Yıllık 28 %56
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Tablo 5 Pızaılıma Bölünü Otran Ve Olınayan İşletme §ayılırı Ve §ıııflırı

ışletrrıe sınıfı Eııet Hay ır
5 Yıldızlı 5 6

4 Yıldızlı 3 13

3 Yıldızlı 4 9

2Yıldızlı 2

1. Sınıf T.K. 5 3

Toplam 17 33

Yüzdesi %u o/o 66

Konaklama İşletmeterind,eno/o 34'unde pazar|ama bölümü bulunmaktadır. İŞletme

sınrfı ve niteliği büyüdükçe bu oran artmakta, küçüldükçe azalmaktadır. İşletmelerin %o

66,sında p^"İ|^^^ bölümü olmasına rağmen "İşletmenizi pazar|arnal<ta, zorluk çekiyor
musunuz?"sorusuna o/.o7 8 o{anııda "Hayrı'' cevabr verilmiştir,

Tablo 6 İşletmedeLi Pazarl,ama Sorumlusu

Adedi Yüzdesi
ışletrııe sahibi 6 o/o 18.8

CIe| Müdürü 13 o/o 40.6

Odalar Bölüm Müdürü 1 % 3.1

önbüro Müdürü 12 o/o 37.5

pazar|ama bölümü olmayan işletmelerde pazar|ama sorumluluğunıl o/o 40.6 ile otel

müdürü yürütmektedir. Onu % 37.5 ile önbüro müdürü ve % 18.8 ile işletme sahibi
izlernektedir

Tablo 7 Ağırlıklı olarak Çalışılan Pazar Ve Pazaı Grupları

PAZAR lPAZ\R GRUPIAR|
Ağırlık Sıralarrı€ısı 1 2 3 4 5 6

Alınanva 45 3 1

Awsturya 2 19 7 4 4

Benelux Ülkeleri 1 4 11 2 2 1

İngiJtere 1 5 6 4 2 2

italva 1 3 4 1 1

ispanya 1

Fransa 1 2

İsrail 1 1 1 1

Japonya 1

BDT 1 12 7 8 3

Diğer 6 3 4 3 1 2
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Konaklama işletmeleri o/o 90 ile birinci slrada Almanya pazar:ına çalışmaktadır.
İkinci sırada çalışılan ülkeler ise 7o38 ile Avusturya, o/o24 ile Avrupa pazafl dışında bir
pazar olan BDT, Yo 1O ile İngiltere, o/o 8 ile Benelux Ülkeleridir.BDT hariç tutulacak olursa
çalışılan pazar gfubunun tamamını Avrupa ülkeleri oluşturmaktadır.

İşletmelerin çalıştıkları tur operatörleri / seyahat acentalarr sıralamasında da
benzer bir tablo ortaya çrkmaktadrr. T\ıi, Neckerman, Öğer Tur gibi Almanya'nın büyük
tur operatörlerini, yine Avrupa pazarr.a çalrşan diğer büyük tur operatörleri ve temsilcisi
seyahat acentalarr izlemektedir. Ayrıca Almanya merkezli acentalara verilen kontenjan
5üzdeleri de yüksektir.

Son dakika satış yöntamiyle oda satışlarrnı gerçekleştiren işletme sayısı 3l (0/o62|,
son dakika satış yöntemini kullanmayan işletme saJrrsı ise 19 (%38) dir.

Graiik 1 §on DaLiLa §atış Yöntemini Kullanan Ve Kullınmayan İşletmelerin
sıııilırı ve yüzdeleri

100
90
80
7o

öe 50
40
30
20
10

0

60 GEvE
|.ro"

1. S ınıf Tatil
Köyü

5 Y ıldızlı
konaklam a

lş letm es i

4 Y ıldız!ı
konaklam a

lş letm es i

3 Yıldızlı
konaklam a

lş letm es i

2 Y ıldızlı
konaklam a

lş letm es i

a

Grafik 1 yardımıyla görülebileceği gibi, işletmelerin sınıflanna göre son dakika satış
yönteminin kullanımı farkhlıklar göstermektedir. Evet cevabr veren katılımcı
işletmelerden, 2 yıl;dw|ı işletmeler o/o IOO ile birinci sırayı almaktadır. Bunu o/o 76.92 i|e 3
yıl.dw|ı işletmeler, Vo63.63 ile 5 yıldızlı.işletmeler, "/o 62.5 ile 1. sınıf tatil köyleri, o/o43,75

ile 4 yıldızlı işletmeler 2lemektedir.
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Tablo 8 Soı DaLika §atş Yöıtenlyle Oda §atışl,ırııı Gierçekleştiren İşletmelerin
§ınıfları Ve §on Dakika §atış Oraaları

son Dakika satış oranları 5 Yıldızlı 4 Yıldızlı 3 Yıldızlı 2Yıldızlı TopIam Yüzdesi
%o 60'dan 0 0 1 0 0 % 3.2
o/o 45,60 0 1 1 1 1

o/o 12.9
o/o 30-45 1 1 1 3 0 % 19.35
o/ 15-30 1 1 0 4 0 % 19.35

% 5-15 3 4 4 2 1
o/o45.16

Son dakika satrşları Yo 45.16 ile % 5-15 ora.rrrrda, o/o L9.35 ile %15-30 l Yo 30-45
oranlarında, o/o l2.9O i|e Yo 45-6O oranrnda, Yo3.2 1|e o/o 6O'ın üzcrinde gerçekleşmektedir.
Burada dikkat çeken nokta, 3 yıldızlı işletmelerin son dakika satış oranlarının %o 15-45
arasrnda yoğunlaşmasıdır.

Son dakika satış yönteminin sağladığı avantajlar aşağda sıralanmrştır.

Son dakika satrşlarının birinci avantajının Yo 93.54 ile boş yatak kapasitesinin
değerlendirilmesi, ikinci avantajının ise %o 70.96 LIe düşük sezonda doluluğu artırmak
olduğu görülmektedir. Satışların sezon dışına yayılması (% 32,25| ve nakit ihtiyacının
karş{anması (% 29.03| avantajları düşüktür.

Tablo 9 Son Dakika Satış Yönteminin Avaıtajlaıı

İsaretli ışaretsiz
Boş yatak kapasitesinin Değerlendirilmesi 29 (% 93.54) 2 (% 6.45)

Düşük Sezonda Dolu|uğu Artırrnak 22 (% 70.96) 9 (% 29.03)
Satısları n Sezon Sonuna Yayılrnası 10 (o/o 32.25) 21 (o/o 67.74\

Nakit İhtiyacının Karşılanması 9 (o/o 29.03) 22 P^70.56)

Son dakika satrşlarının dezavantajları ise şu şekilde srralanmaktadır

Tablo 10 Son Dakika Satış Yönteminin Dezavantajl,arı

ıŞARETLı IŞnnETSiZ
Müşteri Kalitesinin Düşmesl 22 (% 70.56) 9 (% 29.03)

yüksek sezonda da Devam Etmesi 20 (o/o 64.52) 11 (%35.48)
Düşük Fiyat Ve Gelir Kaybı 19 (% 61 .39) 12 (% 38.70)

Rezervasyonları n Geç Gelmesi
Ve Operasyonel Sorunlar

12
(% 38.70)

19
(% 61 .30)

Haksız Rekabete YoI Açması 9 (o/o 29.03) 22 (o/o 70.56)

o^ 70.56 ile müşteri kalitesinin düşmesi ve/veya ekstra harcamalann aza|ması, o/o

f;.i.52 ile yülısek sezonda da devam etmesi, 9'"61.a9 i|e clüşük l.yat/gelir kaybı son dakika
s:.i|ışlaırnın cıı önemli olumsuzlukları olarek kaıçi.,ı,ı.. çı'|:nıaktadlr. Rezeıvasyonların geç
gelmesi, operasyonel sorunlar çıkarması (% 3S.7C) r,e haksız rekabete yol açması (%o

lAç,
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29.03) gibi olumsuzluklarrn ise
görülmektedir.

işletmeler açrsından o kadar önemli olmadığı

'. Tablo 11 Son Dakika §atışlarının Yoğunlaştı ğı Pazarlar

ülkeıer SİRALAMASİ
1 2 3 4

AIınanya 29 0 0 0
AwsturVa 0 8 1 0

Benelux Ükebri 0 3 1 1

ıskandinav Ülkeleri 0 3 2 1

Fransa 0 0 2 0
ınqiitere 0 2 3 0
italya 0 0 0 0

ispanya 0 0 0 1

BDT 0 2 1 1

Japonya 0 0 0 0
Diğer 2 2 0 0

Son dakika satıŞları % 58 ile birinci sırada Almanya pazarında yapılmaktadır.
AlmanYa'Yı ikinci sırada % 16 ile.Avusturya, %o 6 ile Benelux ve-İskanainav Üıteıeri, o/o 4
ile İngiltere ve BDT Zlemektedir.Üçüncü sİrada ise Fransa belirmektedir.

Tablo 12 Son Dakika §atışlarını Ortaya Çıkaran Nedenler

Avnı Kanıda Kararsız Aynı Kanıda Deği!
Charter Boş Koltuk

Kapasitesin in Değerlendirilmesi
Yo 93.6 o/o 6.5 0

Akdeniz Haızasındaki
Yatak Arzının Artması

% 66.6 Yo 16.7 Yo 1 6.6

Türk Kökenli Tur
Operatörlerinin Etkisi

% 64.5 o/o 1 6.1 oh 19.1

Türkiye'deki Yatak
A rAnın Artması

olo 61.3 o/o 16.1 o/o 22.6

Konaklama İşletmelerin in
inansal sıkıntıları

% 61.3 o/o 22.6 o/o 16.2

Küçük Ve Orta Boy Seyahat
Acentalarının Etkisi

o/o 56.6 o/o 16 .7 o/a 26.6

Tur Operatörlerinin
Rezervasyon|arı Geç Bildirmesi

% 54.9 o/o 16.1 o/o 39. 1

Avrupa E konomilerindeki
Du rg unluk, Tüketicinin B ilinclenmesi

o/o 48.4 % 32.3 o/o 19.4

Konaklama İşbtmelerin in
overbookinq Mariı

o/o 16 .7 o/o 26.7 o/o 36. 6
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Son dakika satışlarını ortaya çıkartan en önemli neden Vo 93,6 ile charter boŞ

koltuk kapasitelerinin verimli bir şekilde değerlendirilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
İkinci sıradaki o/o 66.6 ile Akdeniz havzasındaki yatak aız|ıaln artması İse yİne charter boş
koltuk kapasiteleri ile doğrudan ilgili bir nedendir. Tur operatörü koltuk ve yatak
kapasitesini u5rumlu bir şekilde biraraya getirmek zorunda olan kişidir. Vo 64.5 ile Türk
köİ<enli tur operatörlerinin son dakika satışlan bir yöntem haline getirmesi, o/o 6I -3 1|e

Türkiye'deki yatak arzının artması ve konaklama işletmelerinin finansal sıkıntıları diğer
önemli nedenler olarak sıralanmaktadır. Küçük ve orta boy seyahat acentalarının etkisi
(% 56.6l, tur opefatörlerinin rezervasyonları geç bildirmeleri (o/" 54.9|, ve tüketici
İercihlerinin değişmesi (%48.4| srralamada daha aşağıda yer almaktadır.İşletmelerin
pazar|ama sorumlularr "overbookingl marjlarının yüksek olmasrnrn son dakika satıŞları
ortaya çıkaran bir neden olduğu düşüncesine katılmamaktadrrlar. (% |6.7|

Son dakika satışlarınrn olumsuzluklarrnrn giderilmesi ve etkisinin azaltılması iÇin
yapılması gerekenlar Tablo 13'de sıralanmlştır. o/o 77.4| ile düşük sezona yönelik satıŞ

..İr.r", çabalar son dakika satrşlarınln yüksek sezonda da devam etmemesi iÇin Yapılması
ge.eken en önemli çalışma olarak karşımızh çıkmaktadır. İşletmelerin bir araya gelerek

fendi sınıflarındaki taban fiyatları belirlemesi (% 74,1,9| yanında, bireysel olarak
kontenjan fiyatlarına bağlı kalmaları (o/o 67.74|, hizmet kalitesini artırmalarr (o/" 67.74|,

uluslararası tırizm fuarlarına katılmaları (o/o 67.74| diğer yapdması gerekenler olarak
sıralanmaktadır. pazar|a.ma sorumlululan % 58.06 ile bir araya gelerek bölge ve nokta
tanıtlml yapılmasr gereğini vurgulamaktadır.

Turizm güvencesi olan iç pazara yönelik çalışmalar yaprlması gereğine ise,

işletmelerin o/o 48.gg'ı katımakta, o/o 51.61'i katılmamaktadır. Ürtln bileşeninin
zenginleştirilmesi (% 45.16) ve satışa yönelik bireysel reklam ve tanıtım çalıŞmaları (%o

38.70), yatay entegrasyon ('A 2g,O3l1, brs'ni kullanmak (7o 29.03| ise daha az iŞletme

tarafından kabul görmektedir.

Tablo 13 §on Dakika Satışlarının Olumsuzluktarını Gidermek Ve Etkisini Azaltmak
için Yapılması Gerekenler

|ş a re t!i

Düşük Sezo.na Yönelik
A rtırıc ı Ç a b a la r

S a tış 24 (o/o77.4 1) 7 (Vo22.58)

B ö lg e s e l Birliklere katılm ak
Fivatları Belirlem e

V
kTaba n

2 3 (Yo 7 4 .1 9 ) 8 (oA25.8 1)

K o n te n ja n F iy a tla r ak 21 (o/o 67.74) ,1 0 (% 3 2 .2 6 )

H iz m e t k a lite s in i A rtırm a k 2 1 (,Yo 6 7 .7 4 \ 10 ( o/o 32.26)
u lu s la ra ra s ı Turizm Fuarlarına katılm ak 21 (o/n67.74') 10 (oh 32.26)

Böı
B

g
ö

e se l B ir]ik le r A racılığ ıyla
|g e V e N okta Tanıtım ı

1 8 (o/o 5 8 .0 6 ) 1 3 (Yo 4 1 9 4 )

lc Pazara Yönelik ÇalışmalqlY apm ak 1 5 (o/o 4 8 .3 9 ) 16 ( o/o 51 .61 )

H iz m e t Ç e ş itle n d irm e 14 (o/o 4 5 .1 6 ) 1 7 (% 5 4 .8 4 )

M ü n f e rit R e k 1 2 (o/o 3 8.7 0 ) 1 9 (% 6 1 .3 0 )

D iğ e r O te lle rle B irle ş m ek (Yatay 9 (Yo29,03) 22 (o/o 70.96)
9 (To 2 9 .0 3 ) 22 (%7o.96)

O telden H abersiz Acentanın Fiyat
ln d irm e s in i E n g e lle m e k _

9 (%29.03) 2 2 (Yo 7 O .9 6 )

o te ıin A( ın ln K u lla n ı m ö n le m e k 8 (% 2 5 .6 1 ) 23 ( o/o 71 19)
lnternett'te W EB SayfasıAlm a 6 (% 19.35) 2 5 (Yo 8 0 .6 5 )

KendiSeyah
( D ik e

a
y

t A c e n ta s ın ı k u rm a k

E n te g ra s y on)
5 (o/o 16.13) 26 (o/o 83.87)

"O v e rb o o k in g " M a r1 ın ı D ü ş ü rm e k 5 (o/o 1 6 .1 3 ) 26 ( o/o 8 3 .8 7 )

e k o ta o lm a 2 (Yo 6.4 5 ) 29 ( o/o 9 3 .5 5 )
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Acentanın otelden habersiz fiyat indirimi yapmasrnr engellemek (%29,03| ve sadece
yı],dız garaıtisinin verildiği isimsiz satışlarda otelin'adının kullanrlmasını engellemek
{%25,8I| düşüncesine işletmeler yine çoğunluk olarak katılmamaktadır.

Internet aracılığnyla tanrtım ve satış (%19.35), kendi seyahat acentasını kurmak
(%16,|3|, "overbooking" marjını düşürmek {%16.13|, finans yapıslnı güçlendirmek için
İl'lre'ye kote olmak (0/06.45| seçenekleri de çoğunluk tarafından benimsenmemektedir.

4. Araştırma Sonuçlarının Genel Olarak Yorumlanması

Konaklama iŞletmelerinden o/o 38'inin son dakika satış yöntemini kullanmamas1 ve
bunun yanında işletme sınıfı büyüdükçe son dakika satış oranının azalması konaklama
sektörü aÇısında önemli bir gelişme olarak yorumlanmalıdır. 1993 ve1994 yıllarında
toPlam satıŞlann Yo 7O'ini son dakika olarak gerçekleştiren konaklama işletmelerinin
aradan geçen yıllar itibariyle bu oranr azalttıklan görülmektedir.

. Bu olumlu geliŞmeye rağmen son dakika satışlarrnın artık bir satış yöntemi olarak
konaklama sektörünce benimsendiği görulmektedir. Dağıtım kanalında tur operatörlerive seYahat acentalarını kullanan konaklama işletmelerinde satış yönlü pazarlama
anlaYıŞı devam etmektedir. BÜnun göstergesi ise işletmelein o/o 66;sında paz,arlama
bölümü olmamasına rağmen "işletmenizi pazarlamakta güçlük çekiyor rİusunuz?"
sonısuna o/o 78 oranında "Hayıı' cevabr vermeleridir. Sayiiye konaklama işletmelerinin
Çoğunluğunda pazarlama bölümü bulunmamaktadır. İşletmeler pazarlama bölümü
kurma ihtiyacl hisşetmemekte, genel müdür ve önbüro müdüru bu sorumluluğu
Yürütmektedir. Doğrudan satlş olanaklarının kısıtlr olduğu işletmelerde, satış kontenjan
anlaŞmalarŞrla yürütülmektedir. Pazar|ama planı yapılmamakta, işletme yapısma uygun
stratejiler 2lenmemektedir.

İŞletmenin sınıfı bü5üdükçe son dakika satlş oranı aza|maktadrr. F'akat, yatak
kaPasitesi büyük olan bir işletmenin satışlannı % 5-15 oranında son dakika olarak
gerÇekleŞtirmesi yine bir gelir kaybı anlamına gelmektedir. Küçük ve orta ölçekli
konaklama iŞletmelerinin o/o6O'|ara varan oranda son dakika satışları kullanmalarİ ise
ekonomik yaşamlarını bu yöntemle devam ettirdiklerinin bir göstergesidir.

a

Tur oPeratörleri / seyahat acentalarrnın müşteri getirdikleri paza/rar ile son dakika
satıŞlarının yoğunlaştığı pazarlar arasında doğrusal bir ilişki vardır.Son dakika satışlan
Almanya pazarında yoğunlaşmakta ve bunu diğer Avrupa ülkeleri takip etmektedir.

Konaklama iŞletmeleri çoğunlukla Avrupa ve Avrupa içinde Almanya pazarın6an
müŞteri getiren tur operatörleri ve seyahat acentaları ile çalışmaktadırİar. Ayrıca
ÇalıŞtıkları birinci acentanln Almanya merkezli olması yanında bu acentalara verilen
kontenjan yüzdeleri % 30 ile 7o 90 arasında değişmektedir. Avrupa dışındaki BDT,nun
çalışılan ikinci pazar olmasr ise tek bir paaara bağımlılığın azaltrlması açısından olumlu
bir geliŞmedir. İsrail pa?,afl ise öncelik sıralamasında gerilere duşmeİ<tedir. Japonya
pazaflrl.a sadece bir işletme altıncı,öncelik sıralamasşıla çalışmaktadır.

Son dakika sahŞları boş yatak kapasitesinin değerlendirilmesi ve düşük sezonda
doluluğun artınlmasr avantajlarını getirmekle birlikte ; müşteri kalitesinin düşmesine
/ekstra harcamalann azalmasına yol açmakta, yüksek sezona yayılmakta ve gelir
kaybına yol açmaktadır.
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Son dakika satışları ortaya çıkartan nedenlerin birbiri ile bağlantıh olduğu
görülmektedir. T\ırkiyb de ve Akdeniz havzasındaki yatak arzİ).İ:. artması tur
operatörlerini zorlamaktadır. Aldıkları yatak kontenjanrna uygun charter kaldırmaları
uzun vadeli rezervasyonlara olan talebin azlığı nedeniyle imkansızdır.KüÇük ve orta
ölçekli seyahat acentaları ile Türk kökenli tur operatörlerinin son dakika satrş yöntemiyle

ç"ırş..r""r, Avrupalı tüketicinin krsa vadeli rezervasyon (hesaplı tatil) alıŞkanlığı ile

ğakşmaktadır. Konaklama i§letmelerinin finansal sıkrntı içinde olmasl, uzun vadeli
İ"r".v""yo.rların geç gelrnesi, zamaflsrz fiyat indirimleri (aksiyon fiyatları) yapılmasına yol
açmaktadır.

Son dakika satışlann olumsuzluklarrnın azaltrlması için yapılmasr gereken iŞlerin

en başında düşük sez,ona yönelik satış artırıcr çabalar belirmektedir. Çünlni, son dakika
satrşlarr düşük sezonda başlamakta ve yüksek sezonda da devam etmektedir. Bölgesel

birtller aracılığıyla taban fiyatlarlnrn tesbit edilmesi ve kontenjan fiyatlarına bağlı
kalınması ise çözümün işletmelerin ortak hareket etmesinde yattığını göstermektedir.

Hizmet kalitesinin artırılmasr standartlara uygun fİyat polİtİkaslnln İzlenmesİ anlamrna
gelmektedir ve işletmelerin çoğunluğunun bunun farkında olması olumlu bir göstergedir.

Fiyat konusundaki ortak çözüh tanİtım konusunda da kendini göstermektedir. İŞletmeler

uluslarası turizm fuarına katrlmanın yanrnda ortak bölge ve nokta tanıtımlnın gereğine

inanmaktadırlar. İşletmelerin yarısmln (%51.6i) iç pazafl canlandırma gereğine

inanmaması ise turizmin güvencesi olan iç pazarın bir süre daha ihmal edileceği

anlamrna gelmektedir.

VII. Sonuç Ve Öneriler

Türkiye 1995 yılında 5 milyar dolar olan turizm gelirlerinin 20001i yıllarda 10

milyar dolann üzerine çıkartılmasını hedeflemektedir. Bu hedefe vanlabilmesi için artan
yatak kapasitesinin akrlcı bir biçimde pazarlaırnası gerekmektedir.

199o sonrasmda yatak arzı mevcut talebin üstüne çıkmaya başlamıŞ ve kitle
turizmine yönelik olarak çalışan sayfiye konaklama işletmelerine yönelik talebin yaprsı ve

bileşenleri değişmiştir. Katalog satışlanna dayanan uzun vadeli satışlar azalmıŞ, fiyatlar
düşmüş ve rekabet artmıştır'. İşletmeler kısa vadeli rezervasyonlara dayanan İndİrİmli sOn

dakika satış yöntemini benimsemek zorunda kalmışlardır.

Son dakika satış yöntemi, konaklama işletmelerinin sorunu gibi görünmekle
birlikte Türkiye T\ırizm Sektörü'nün bir sorunudur. Bu nedenle, sorunun çÖzÜmÜ sadece
konaklama işletmelerine değil sektörün bütününe aittir. Konaklama işletmelerinin
biieysel çabaları bölgesel birlikler çatrsı altında işbirliğine dönüştürülmeli ve devletÇe

düzenlenmelidir. 
:

Konaklama işletmelerinden başlayarak sıralanan çözüm önerileri şunlardır:

Konaklama işletmeleri pazar araştlrmaşına dayanan pazar|ama planları yapmalıdır.
Fiyat indirimlerinde süre tespiti yapılmalı, süre bitiminğe normal fiyatlar uygulanmalı ve
kontenjan anlaşması fiyatlarına bağlı kalınarak zamansız indirimler yapılmamalıdır.
Düşük sezona yönelik satış artlrıcı çabalar son dakika satışların yüksek sezona
yayılmasını önleyecektir. Bu noktada iç turizm anahtar kelime olarak karşrmıza
çıkmaktadır. Yerli acentalara fiyat ve ödeme konulannda kolaylıklar sağlanması
gerekmektedir. Fiyatlar yerli turistin ödeyebileceği fiyatlar olmalıdır ve döiw bazında
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istenmemelidir. Böylece seyahat acentası taksitli safuş olanağını yerli tüketiciye
sunabilecektir. Yerli tüketicide tatil alışkanlığının yaratılması için de ..İlu.- ve tanıtma
ÇalıŞmaları seYahat acentalan, konaklama işletmeleri ve devlet işbirliğ ile yapılmalıdır.
Ayrıca yerli tüketiciye düşük faizli tatil kredisi sağlanmahdır.

Konaklama iŞletmelerinin bir araya gelerek işbirliği yapma§ı ve ortak politikalar
üretiP, izlemeleri zorunluluğu vardrr. Tanıtım ve taban hy"t, b"ıirı"nmesine yönelik
ÇalrŞmaların tüm bölgesel birliklere yaygınlaştırrlması gerekm"k"at. Bu çalışmal İ, p^"^,
araŞtırmaları bo5rutuna çrkarılarak daha da artırılmalıdır. Böylece işletmeĞrin tel tekaltından kalkamayacağı araştırma maliyetleri en aza inebilecektir.

Konaklama iŞletmelerinin bireysel ve bölgesel çalışmaları yanında, konaklama
sektörü ve devlet işbirliği de gerekmektedir. Sektöran bir İatı altında toplanarak, ortak
Politikaların oluŞturulmasr, izlenmesi ve denetimi için gerelli yasal düzenlemeler bir an
önce yapılmalıdır.

Yerel tur oPeratörlerinin rekabet gücünün artrrrlması ve teşvik edilmesinde devlet
desteği gerekmektedir. Artan yatak arzün|n yerel tur operatörleri aracılığıyla pazarlanmasr
ülke menfaatine olacaktır.

Bu ÇalıŞma son dakika satışları konaklama işletmeleri ve konaklama sektörüaÇısından ele alrnarak incelenmiş ve ileride yapılaca-k olan araştırmalara veri tabanıhazrrlanmasr hedeflenmiştir. Türkiye ekonomisinin, dinamik biİ yapıya sat ıp tu.ir-endüstrisinden hedeflediği yararı sağlayabilmesi için araştırmalann süreklilik arz etmesigerekmektedir. Tur operatörleri ve seyahat acentalan ile paket tur tüketicisi üzerine yeniaraŞtırmaların YaPılmasr son dakika satışları aracı işletmeler ve tüketiciler toyutunaa
değerlendirme olanağı sağlayacaktır.
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Ög r. Giir. Selçuk Buro.k IIAŞII0ĞLU
ögr. ear. Abdullqh I{AIIRAMAN

poıınukko,le İjnlaersltesl

cİRİŞ 
Denlztı hleslek Yüksekokulu,

kalite anlayışı içerisinde olan üretici firmalar yüksek verimlilis sağlamak

amacryla yeni teknoiojiler arayışı içinde olmuşlardır. Bu verimlilik tüketiciyi, firma "

|"r"orr"ıı.ri ve firmayı a-nlayabilen bir teknolojinin kullanrlmaş1 lle başarılabilir, ça$mızın
İeknoloji çağ olduğu; "Te-knoloji" ve "Biİgisayaı, terimleri birbirini tamamlayan, hatta

birbiri 
-iıe'el".rı"*i, 

sayılabilecek iki kavram haline geldiği kaçınrlmaz bir gerçektir,

çünkii, günümüzde uğsaya. desteği almadan çağın teknolojik ürünlerini kullanmak

müml«in değildir.

2o. yüzy;,ıı son çeyreğ.i iletişim ve bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır, GeliŞmiŞ

ülkelerde, bilgi üretmet re t.ğl"r, bilgıye nerede olursa olsun en kısa zamanda ulaşmak

ve kullanmak temel hedef olmüştur. nİıglsayar bu çağn en mükemmel aracı olarak kabul

edilmiş ve kullanılagelmiştir. niigisayarieknolojisi o kadar hızlı gelişmekte ve gelişmesini

sürdürmektedir ki, bilgi çağnın-gaeğni yapmayan ülkelerin bu değişmeyi takip etmede

dahi zorlandıkları görülmektedir.

Internet gitgide daha da küreselleşmekte, üzerindeki bilgı kaynakları katlanarak

çoğalmakta, or, 
-bi.rı"."" sistemi birbirine bağlamaktadır. 2|. yüzyılın ilk yıllannda

to'iı"rrr", saJnsınrn 1oo Milyonu bulması tahmin edilmektedir.

Günümüzde, Türkiye,nin dünya turizm alanında artan talebi ve değşiklik
ihtiyacını karşılayabilme airsından, bir çok ülkeye göre önemli sayıda üstunlükleri

bulunmaktadır. Gerek doğai ve tarihi, gerekse l«iltürel zenginlikleri ile Türkiye sadece

İ;;; İĞ;si,ndeki ağı, ati.ry"rrr., h"m"., tüm bölgelerindeki ülkelerle rekabet

;;;iı*"k bi]r turizm potaisiyeline sahiptir. Ne var ki, Türkiye bu potansiyelinin henüz

çiı, ^"bir 
kısmını değerlendirlbilmektedir (Erol, 1995). Günümüz şartlarında bu avantajı

elde etmenin temel y"oı, tlıgı""yar teknotojisinden geçmektedir, Türk Turizm İşletmeleri

pazar|arna ka.masın, gelişiirmede Internetıten yararlanmaması durumunda rekabet

seviyesi beklenenin tersine düşecektir.

1. SİBERUZAY

Genel olarak siberuzay, bilinen mekanlar dışrnda, bilgi ağlarının üzerindeki sanal

ortamlarr anlatmak için kuilanılan bir terimdir. siberuzay, dünyanrn herhangi bir
yerindeki herhangi biİ veriye ulaşma ve bu işlemi birkaç dakika içinde gerçekleştirme

İmkanını sağlar. Internet, siberuzay için verilebilecekya|nızrca bir örnektir. BBS, Intranet,

ATM sistemleri siberuzayın bir parçasıdır. Benznr olarak kredi kartları siberuzaYda

kullanrlan bir araçtrr.

çağımızda turizm işletmeleri siberuzay ortamında pazar|ama faaliyetlerini Yoğun
olarak ÜÜnmattadır. Toplam._ Kaliteyj benimseyen bu işletmeler siberuzayd" :" .ot^_

ı
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pazarlama karmaslnı gerçekleştirerek pazar|ama faaliyetlerini de kalite anlayışı içerisinedahil etmişlerdir

siberuzayda araştrma ve ürün geliştirme faaliyetleri - daha kolaygerÇekleŞmektedir. Bu yolla hızla alrnan doğru bilgi pazar paynrlı kaybetmeye başlamadanönce Çözme imkanlarını daha belirgin hale getirir ve bir kriz haline ğelmektln n '.t .r..
SiberuzaYda iŞletmelerin servis ve destek faaliyetleri görsel ya da sesli bantlariÇeren verilerin, saYısal bilgi ya da servislerin ve yazıİımlan'pazar|İyan ya da bunlarıkullanan iŞletmeleri daha detaylı olarak içine almaktadır, Bu tur ürünlerin Internet,e

YerleŞtirilmesi ve tüketiciye bu yolla ulaşrlmasryla zamandan tasarnıf etmekkaçınılmazdır.

2. IltTERlyET,Tt pAZCRLAMA

DünYanın dört bir yanındaki yaklaşık 50 milyon kullanıcıya ve dev bir bilgiambarrna eriŞme imkanı tanıyan bir ortamın, çok Onemli bir pazarlİma. fırsatı sunduğuaÇrktır, Internet, iŞletmelerin muhtemel müşterilerine marka nıınci kazandıran ve ürünYa da hizmet ile ilgili. d,aha fazla bilgi edinebilmelerini sağlayan güçlü bir yöntemdir.Internet ortamı etkileşimlidir, bu nedenle izleyicinin katılımİ kİasik-r&la-ı.o go.. çotfarklı bir düzeYdedir. Bu sistem kullanıcının işletmenin sunduklarrnı kullanaraf kişiselgereksinimlerine göre kendi yolunu oluşturmasına imkan tanır.

Ağların ağı olarak da adlandınlan Internet'in kullanıcı sayrsı arttıkça faaliyetalanı da büYümektedir. Çağn teknolojisi tarihler bo5runca Dü;ra haricinde uzaydabaşkadünYalar araYan insanoğluna alternatif bir ıızay sunmuştur."B, ,r"y, yaıon g.ı"""tt"
YaŞamımızı her Şekilde etkileyecek olan Siberuzay'dır. Günümüzde sibenı 

^yrn 
Jn önemliaracr Internet dir. O halde iŞletmeler Internet üzerinde gerçekleştireuilecek pazarlamafaaliyetlerinin stratejik planlamalannı en losa zamanday.p*"ı.r, gerekmektedir.

Internet üzerinde turizm sektörüne yönelik kullanılan üç farklı tipte pazarlamaaraçları vardır: Elektronik Mail, Listserv-Usenet ve Gopher-WWW.

2.1. Electronic Mail

Genellikle e-mail Ya da e-posta şeklinde ifade edilrnektedir. Abonelerin mesajalıŞveriŞi YaPmak iÇin kullandıklan bir araçtır. T\ırhm işletmelerinde 
"_po"t"yazılımından yararlanrlarak;

- Gönderilen mesajrn anında ve emniyetle adresine ulaştırmada,- Diğer telekominikaşyon sistemlerine göre daha ucuz haberleşmede,- Gelen ya da gönderilen postalan bilgisayar arşivinde tutmada ve kullanmada,- Tek mesajdan sayısız adrese gönderebilmede,
- Rezervasyonhizmetlerinde,
- Tebrik ya da davetiye dağtımında avantajları vardır.

2.2. Listsenı ve Usenet

LiŞtsevr, ortak konuyla ilgiü bireylerin grup oluşturarak birbirleri ile iletişimlerinisağlaYan, tartrŞma gruplannı oluşturan bir ortamdır. Usenet ise herhangi nır toİuyıa

,
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ilgili bireylerin grup oluşturmadan, sayısız tartışma gruplarrna erişilerek gerçekleştirilen

ilJtişim ortamrdı.. Turizm işletmelerinde listserv_usenet sisteminden yararlanılarak;

_ otellerin oluşturduğu müşteri_otel grubu ve agantalar ile haberleşmede,

- Agantaların oluşturduğu müşteri grubu ile haberleşmede,
- T\ırizm dernekleri ile iletişiminde,
- Tebrik ya da davetiye dağıtımında,
- İşletmenin tanıtımında avantajları görülmüştür,

2.3. Gopher ve Word Wibe Web {Şr§rW)

Gopher ve WWW Internet'te var olan çeşitli araçları kullanarak, kullanıcıYa Çok

çeşitlibilgiyeulaştırmadabasit,tutarlıbirarabirimsağlar..Buyazılımlar.Internet
rlrerirrd" ierhangi bir bilgiye ulaşmak için adrese ulaşıldığnda karşılaşılan ekrandaki

go.tırrt, ," ,yguı"-aı".Jr.. Ulaşılan bilgi yalnızca bir ekran boyutu kapasitesinde

3ı"*"ya""groa", aoı.oman-metin sitelerindİ (gopher) mönüYü seÇerek, resim-grafik

sitelerinde(www)isesimgeyetıklayarakdiğersayfalarageçişyapılır.Buarabirimlerle
g,erçekleştirİıen reklam faİıiyetıerinİn en önİmli özelliği ise tanıtımı muhtemel gerçek

_tışt".rvl yapmaktır. i".ı"* işletmelerinde Gopher_WWW yazıhmlarından

yararlanılarak;

- Rezervasyonhizmetlerinde,
- Hizmet tanrtımında,
- Otelin naklen görüntülü olarak tanıtımında,
- Multimedia tekniği ile müşteriyi çekmede,
- İlan ve du5ruruların yapılmasında,
- Muhtemel gerçek müşteriyi tanımada,
_ Hava yollaİı, turizm şirketleri, fınansman şirketleri, marketler, lokantalar gibi her

türlü iş alanlarınrn 
" 
pazatlarrıa faaliyetlerini gerçekleştirmede avantaj sağladığı

görülmüştür.

3. SİBERUZAYDA TARTIŞMA GRUPLARI VE BEYİII FIRTİIIASI

Siberuzay sayesinde, farklı mekanlarda btıluı,anlar arasında mesafe ne kadar

rızun olursa olsun iletişim, konferans, tartlşma grubu, kalite çemberleri ortamları

.ıyşturuİJİıır. s, durum, kalite anlayışı içerisindeki işletmeleri motive etmektedir,

, Tartışma gruplan bilginin tanıtımında; problem çözrrre ve kararlara katılma

faaliyetlerinl ge.çeİİıeşİirmede İeknolojik bir ortaınclır. Internet üz,erindeki bu ortamlarda

üıünün tanrumından sinema filmine veya herlıangi bir paket programın takibinden,

;i;;.i"ry;;i olaylara kadar her konuda bii tartışma grubu mevcuttur (Uysal, 1996),

Beyin fırtınası, bir grubun uğraştığı_konular ile ilgili <ılarak bir çok fikrin ortaya

çık.nasrn,ri sağlandığı bir düşünce seansrdrr. Bu tekniktc grup üyeleri akıllanna gqlen

ttlt ., fikirleri çeki.rİıeden teklif etmek zorundadır. Teklifi edilen çözüm önerisi hakkında
diğer grup üyelerinin sözleriyle ya da davranışları.vla hiç bir yorum yapmamalan

g"i"t-etLair. Bu şartlar tarnolarak yerine getirildiğinde sunulan alternatifler listelenir

ie analiz edilir.Beyin fırtınası, yeni fikirlerin ortaya çıkrnasına imkan verdis için kalite

çeınberinde başanlı sonuçlar vermektedir.
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BeYın fırtınasının işletmelere getirdiği yararlar ktiçümsenemez. Ancak busistemin iki eksik Yanı vardrr: Birincisi grup üyelerinin beyin fırtınasr mekanınıoluŞturmak iÇin bir araya gelmede geçen "*İ. ikincisi ise grup üyelerinin sunulan
alternatifler hakkrnda sözsüz iletişimle dahi fikir beyan etrrıemeĞri ge..5air. Bu ise a5mrortamda ytızyıCıze oturanlar için çok güçtür.

_ Internet sayesinde, farklr mekanlarda bulunanlar arasında mesafe ne kadar uzunolursa olsun ileüŞim, konferans, tartışma grubu, beyin fırtınası ortamlaı,ı anındaoluŞturulabilir. AYrıca Internet ile gerçekleştirilen beyin fırtınasında istenildiği taktirdegruP üYeleri birbirlerini görmeden fıkirlerini sunabiliİler. Bu da beyin firtınaJnın dahasağlıklı gerçekleşmesine yardımcr olur.

3. §İBERuzAYIIt §TRATE İ§İ

craig settles'e göre siberuzay stratejisinin ilkeleri şunlardır:

3.1. Doğrudan Yanıt Promosyoıu

Gelecekte ağdaki iŞletme saylsrnrn artacağı düşünüldüğünde siberpazarlamanınartan gürültü seviYesinin üzerine çıkmak için bu tür promosyonlara gereksinim vardır,AmaÇ, krsa döneme karŞı uzun vadede düşünmektir. Gelenekseı paza.ıamada kullanılanbirçok doğrudan yanıt taktiği ağ üzerinde de uygulanabilir.

3.2.Pazat Eğitimi

Genellikle bir Çok turist tam olarak nasrl bir yer olduğunu bilmediği bir turizm,bölgesine gitmeYi tercih etmemektedir. Konaklayacagı oteı odasİnın manzarası, döşemesi,hijYenliği ve kullanacağı malzemelerde problem olaİıamasrnı ister. Bu bilgileri ise o otelodasınr tutmadan ve o turiztik bölgeye gitmeden önce öğrenmek istei. Bunun içinmüŞterilere ürünün ve iŞletmenin tanıtımr vİ egitlmi amaçh *".b 
"it"ı.ri 

oluşturulabilir.

3.3. Ürün Giisterimi ve Dağıtını

Bu kısım görsel Ya da sesli bantlar içeren verilerin, sayısal bilgi ya da servislerinve Yazılımların Pazarlamasınr yapan ya da bunları kullanan lşletmİleri daha detaylıolarak iÇine almaktadır. Bu tür ürünlerin siberuzaya yerleştirilmesi ve tüketicileresunulması diğer bir Çok yöntemlere,göre daha idealdİr. Ö n"ıa" paket progr"-ı.ra."
YararlanmaYı düŞünen turizm işletmeleri, o programl önce siberu zayda irJeıe-e"ı ,edaha sonra satın alması müml«indür.

3.4. Araştırme ve Ürün Getiştirme

SiberuzaYda araŞürma-geliştirme faaliyetleri daha kolay gerçekleşmektedir.
Duruma göre listsevr ya da usenet ile gerçekleştİrilen ar-ge faaliyetleri hzİa alınan doğrubilgiler sonucunda pazar payını kaybeimeye başlamadan' o"""'çt»İ" 

-İ;";ı;;;, 
l""n"belirgin sağlar ve bir kriz haline gelmesinden kurtarır.

3.5. §ervis ve Destek

Bu kısım da Yine 3. ilkeye benzer olarak, görsel ya da sesli bantlar içerenverilerin, saYrsal bilgi Ya da servislerin ve yazılım|ann ğazar|aİru."r.r, yapan ya da bunları
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kullanan işletmeleri daha detaylı olarak içine almaktadır, Bu tür ürünlerin Internet,e

;rı;;lr.iı;;i "" tüketiciye 
-bu yolla ulaşilmasıyla za-,aıda'. tasarruf etmek

kaçınılmazdrr. Müşteriyle telefon ve mektupian daha kullanışlı olan Internet ile

haberleşme yapılarak 'danışmanırk ve destek hizmetleri verilebilir, Böylelikle paket

program kullanan turizm işietmesi, yazıllırrtda bir sorun çıktığında, problemin çözümü

için yetkilileri beklemesine gerek kalmayacaktır; çün}«i problemi çözecek olan kişi

siberuzay aracılrğı ıe uuıurra"uğu yerden talkmadan otele ait bilgisayarın içine girerek

hZmeti sağlayacaktrr.

4.DtNİzLİTuRİzMSEKTöRÜNEYöilELİKBİRİItctLtME

Denizli Merkez, Pamukkale ve Karahayıt bölgelerinde hizmet veren otellerde,

idareci konumunda uoirr", 41 işletmeyle yuzyize görüşülerek anket yapılmıştır,

Anketdeğerlendirmesidörtbölümdenoluşmaktadır.Bunlar:"Otellerde
Kullanılan eatet rrogri;l.. H"ttr.raa", "Internet İle Gerçekleştirilebilecek Faaliyetler

Hakkında,, "InternetlJ Gereksinim Tespiti Hakkında" ve "İşletmelerin Yönetim ve Karar

verme yaprsı Hakkında" başlıklan altında toplanmıştır, Birinci bölümde yönlendirilen

"o.oı., 
sayesinde işletmenin kullandıkları paket programları. hakkında bilgi, programrn

tespiti ve kullanımda karşılaştrkları "o*rrı".rn 
teıiiı"",e"i amaç eğinilmiştir, İkinci

bölümde işletmelerin Internei hakkında bilgileri, düşünceleri, henüz yararlanmama

sebepleri tespiti yrı"";-;idiıİiştir. üçüncü uoıtı-a" ise Denizli il sınırları içerisinde

faaliyet gösteren otellerin"yabancı turist oranları, pazar|ama faaliyetleri için ayırdıkları

bütçe miktarları, kullandıilan pazar|ama araçları incelenerek Internet,e gereksinimleri

belirlenmiştir. Son bölümde ise işletmelerin yönetim ve karar verme yaprları

incelenmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre otel işletmeleriniı o/o49,u ön büro, muhasebe ya da

personel takip işlemlerinden e]n ez birinde paket programlardan yararlanmaktadırlar,
yararlanan bu işletmelerır-o/o9',ikullandıklarr sistemden memnunlar, Bu yazılımlardan

yararlanmayan işletmelerin en büyük sebepleri kalifiye personel yetersizliği olduğu tespit

edilmiştir. yine bu işletmelerin y"go,sı konu hakkında danışmanlık ve destek hizmeti

talep etmektedir. Be;zer olarak Internet hakkında bilgisi olan 22 işletmenin %o82,si konu

hakkında danışmanlrk ve destek hizmeti talep etmektedir, Anket yapılan işletmelerin

7o56,sınrn müşterisinin oh7o'den fazlasr y.t"rr", turist olduğu tespit edilmiştir,
yönlendirilen bir soruda da işletmelerin %o83'nün pazadama faaliYetleri iÇin

sermayelerinin ancak % 1 o,u altında bütçe ayırdıklan belirlenmiştir,

t
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Abantr,İ'ş:ffJf {"rİYffİ
Akçaıkoca Tııtlzm İşlüızıecltf;ğt Ve Ote1cülük Yiiksekokulu

Uluslararası turizm sektöründe başan saglamak, eğitimi ekonomi ve Yönetim
bilimleri ile birlikte ele almay_4 _§ağlıdır. A5rrıca teknolojik gelişmelerin, tıırizrı:
sektöründeki yansimalannı görebiliyoruz. Bu yüzden, turizm sektörÜ ve tır.ız/,l
kuruluşları arasında turizm eğitimine lnazı/rık konusunda işbirliğinin, ekonomi ve

kurumlar bilgisi açısrndan düşünülerek gerçekleştirilmesi gerekir.

yirmibirinci yiizyı|a girerken, turLmi etkileyen değişikliklerden Çok lYı

yararlanılmalrdır. T\ırizme ilişkin gelişmeleri çabuk farketmede ve uluslararası turİzme

göre milli tırizmimizi standarda yükseltmede, bilim ve araşürma bazında bir takrm

sorumluluklar vardır.

Ekonominin etkileri, doğal kaynaklai' ve turizm sektÖrÜnÜn uluslararası
arenadaki durumu noktasından bakılırsa, Türkiye'nin dış temsil ve dıŞ dünYadaki
faaliyetlerini artıran turizmimiz konularında, daha çok düşünmeye başladığını

söyleyebiliriz

yerel yönetimlerin turizm faaliyetlerinin artan başanlarr ve tur2m konusundakİ
sorunların aşrlmasındaki işlevleri de artmıştır. T\ırizmde lokal §erel) geliŞmelerin artarak

sürmesi konusunda herkeste duyarlılık uyandırmak gerekmektedir.

Türizmin gerçek bir gelir olduğu kesindir. Fakat bu gelir kaynağının yaŞaması
için yerel örgütler rİ tİıltürel değerler ile turizm sektörü arasındaki iletişimin olumlu bir
yönde geliştirilmesi gerekmektedir.

Turistik faaliyetler ile gelişen yerler; çevresel değerler konusunda dengeYi

korumalıdır. Aksi halİe, ekonomileri gelişemez. Bir toplum kendi iŞlerini bir tarafa

bıralop, ya|nw turizmle u$aşırsa, şartlan daha da kötüleşir. Sonuçta plansız ve

altyapİsız_bir gelişme türü ortaya çıkar. Zatnanla turistik gelirler aza|ır; toplum, ÇeŞitli

ahnÜrdaki fa=aıiyetlerini yitirir ve düşük ücretlerle turistik kuruluşlarda ÇalıŞmak
zorunda kalır.

yerel yönetimler turizm sektörüyle gelişmeyi sürdürürken, halkın değerleri

konusunda da hassas olmak zorundadırlar. İnsanlar turizm sektöründe iş imkanlan
bulmak için şehirlere göç etmeye devam edeceklerdir. Türizmin nimetlerini paylaŞmak
isteyeceklerdir, hatta turistik yerlerle bütünleşeceklerdir. Şehir hayatına plan dıŞı bir giriŞ

y"plkı"r, için, doğal ve toplumsal dengeleri bozabileceklerdir. Bütün bunlardan dolayı,
yeİel yönetimlerin, bitimsel verilerden yararlanarak söz konusu dengelerin bozulmasına
meydan vermeyecek bir gelişme ve kalkınma modeli üretmesi gerekmektedir.
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T\ırizmin 5rfızü sadece ticarete dönük olursa, bazı sorunlar ortaya çıkabilir.
TUristik gelişme sürecinde ekolojik dengeler dikkate alınmazsa, doğal kaynaklar yok
olacak, şehir insanının sağlığı bozulacak, üstelik turizmde sağlıklı gelişemeyecektir.
Çewemize bakarsak turizm yatırımlarının krrsal ve tarımsal bölgelere yapıldığını görürüz.
Kırsal turizmin gelişmesi, projelendirilmiş kırsal alanların durumuna bağlıdır. Halkrn ve
buralara gelen turistlerin duyarlıhğnı artırmak için tabiatın korunması ve çevresel
sorunların aşılmasr üzerine eğitsel programlar tertip edilmektedir.

Yerel..Şartlara göre daima t:urizııı yönetimine dair bir hazır|ık imkanr vardır.
İuİrizıtİln olu'mlşİkonomik re toplumsal etkiİerinin ü,ardrmlyla ilk aşama kateditebilir. Bu
5üzğen._ turkmeibağlş6tılişpg.,.ı$+rea€;lp değerler dikkate alınarak gerçekleştirilmek
zorunoaolr' *a--:

Hükümet ve üniversiteler ile lşUlrlİCf ile ,'naİhrlanacak olan turizme bağlı
kalkınma modeller, bir denge içinde, bölgenin ekonomik, doğal ve toplumsal kaynaklarını
kullanmalrdır. T\rrizme bağlı yerel kalkınma politikalarını farketme konusunda, eğtim
kuruluşlarınrn yerel yönetimlere alternatif çözümler sunmasr gerekmektedir.

Bölgesel anlamda turizmin devamını sağlamak için, turizm kaynağ olan
çevrenin önemini almak zorundaytz. Çevreyi korumaya dönük planlar yapmak için
rnerkezi ve yerel yönetİmler, eğitim kuruluşlarr, sektörün temsilcileri ve yerel sivil
örgütler, komiteler oluşturulmak zorundadırlar.

Ttırizmde sağlıklı bir gelişmeyi ve sektörde sürekli ekonomik büyümeyi
sağlamak için, açık planlara dayalı politikalar üretilip, sıkı biçimde uygulanmaya
konmalıdır. İnsanlar bilgilendirilmeli, eğitimin kalitesi artırılmalr, bölgesel-temsil ve
tanrhm faaliyeteri yapılmalı ve başka'turizm alternatifleri yerleştirilmelidir]

' Bilimsel anlamda üniversitelerin yerel kalkınma planlarına yapabileceğ katlolar
şöyle sıralanabilir:

Üniver§iteler ve yerel yönetimler, doğal kaynakları ve çevreyi tahrip etmeyecek
Şekilde, turizmde sistematik gelişmeyi hedefle5ien planlar üretmede işbirliği
yapmalıdır.
Üniversiteler yerleşime açık değişik yerel kültürlerin yaşadığı bölgelerin ekonomik ve
toplumsal şartları hakkında araştırmalar yapmalı ve bölge insanını ekoloji
konusunda bilgilendirmeli ve elde edilen sonuçlara göre yeni projeler üretmelidir.
Üniversiteler söz konusu bölgelerin turistik geleceği açrsından önemli bir rol
üstlenmek zorundadır.
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Yard. Doç. Dr. Nlliifer KOÇ,4K
D okıız Eg tüt Ünta ersltesi

İzmlr Meslek Yiikselcolc ulu, ?ıır,Izm ue Otİtctllk Programı.

l. Giriş

Tarihsel gelişim süreci içerisinde ev dışında yenilen yemeklerin sayısındaki hızlr artış,
beraberinde yiyecek-içecek işletmelerinin sayrsının artmasını getirmiştir. Özellikle içinde
bulunduğumuz ytızyıJlın ikinci yarısından itibaren gerek turizm sektörünün kitlesel bir
yapıya dönüşmesi, gerekse sanayileşmenin artmasından ka5ınaklanan nedenlerle dışarda
yenilen yemeklerin sayısında ortaya çıkan artış, yiyecek-içecek hizmetlerinin önemini
arttırmaktadır.

yiyecek_içecek işletmelerinin tarihsel gelişimi içerisinde günümüzde utaştığı nokta, artık
bir sektör dalı olarak ele alınması gerektiğidir. Günümüzde yiyecek-içecek sektörü olarak
kabul edilen ve rekabetin giderek arttığı bu alanda çalışan işletmeler, tüketici bilincinin
sürekli arttrğ bu ortamda kaliteyi bir ön koşul olarak kabul etmektedirler.

Doğrudan insan sağlığını ilgilendiren ve temel ihtiyaçlann başında gelen beslenme
konusundaki hizıııet kalitesi ise çağdaş insan için konunun önemini aynca öne
çıkarmaktadır.

Sanayi sektöründe olduğu gibi, hizmet sektöründe de kalitenin, rekabet edebilmenin çok
önemli bir önkoşulu olduğunun bilincine sahip işletmeler, sundukları hizmetlerin
kalitesini daha da yükseltmenin yollannr araştırmaktadırlar.

Günümüzde işletmeler, tüketiciye yönelik paaar ekonomisinin yoğun rekabet
koşullarında, varlıklannı sürdürebilmek için, kaliteyi stratejik karar alanına çekmek
durumunda kalmışlardır. Bunun şonucunda kalite artık bu işletmelerde adeta bir yaşam
biçimine dönüşmektedir. Buna göre işletmeler artık hedeflerinin başına "kar"ı değil
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,,kalite,,yi koymakta, yönetimlerini ise toplam kalite yönetimi felsefesi iÇerisinde
yürütmektedirler.

2. Yiyecek - İçecek İşletmeleriıde Toplam Kalite Yönetimi

Kalitenin, bir işletmenin performansındaki etkisinin büyük olduğu kabul edilmekte ve

kalite konusu literatürde geniş yer tutmaktadır. Ancak anlamr konusunda farklı gÖrÜŞler

ileri sürülmektedir. Kalitenin tanımlarının onu tanımlayan insan saJnsına neredeyse eŞit

olması kalitenin ne olduğu veya ne olması gerektiğ konusunda bir anlaŞma
sağlanamadığını göstermektedir (İmai, 1994, 9). Kalitenin değişik tanrmlannın yapılması
kalitenin çok boyutlu olmasrndan ka5maklanmaktadrr:

- Kalite, bir mal ya da hizmetin belirlenen veya ol.abilecek gereksinimleri karşrlama
yeteneğine dayanan özelliklerin toplamıdır (lSO 8402 - TS 9005 Kalite Sözlüğü)

- ka[te, bir mal ya da hizmetin belirli bir gerekliliği karşılayabilme yeteneklerini ortaya
koyan karakterisüklerin tümüdür (Amerikan Kalite Kontrol Derneği- ASQC)

- Kalite, bir malın ya da hizmetin tüketicinin isteklerine uygunluk derecesidir (Avnıpa
Kalite Kontrol Organ2asyonu- EOQC)

- Kalite, amaca uygunluk ve kullanrmda güvenliktir (TS-ISO 90OO Kalite Standardları
Serisi)

- Kalite bir ürünün gerekliliklere uygunluk derecesidir (P.Crosby)
- Kalite, ürünün sevkiyattan sonra toplumda neden olduğu minimal zarardrr (G.

Taguchi)
- Kalite, kullanıııa uygunluktur (J.M. Juran )

- Kalite, istenen özelliklere uygunluktur (Kawakoğlu, 1993, 12).

Reeves ve Bednar'a göre kalitenin yukarda yer alan tanrmları işletmelerin bileşik Çıktılan
üzerinde odaklaşmıştır (Reeves-Bednar, |995,72-79). Bileşik çıktı ise, kaçınılmaz olarak
birçok ürün ve hizmet bileşeninin birleşmesiyle oluşmu_ştur. Buna göre bir işletmenin
bileşik çıktısı bölünmeli ve çıktınrn her bir bileşeni için uygun kalite tanımları
belirlenmelidir. Bu ilk ve önemli adım atıldıktan sonra, her bileşen için uygun olan çeşitli
tanımlar u5rumlu bir bütün haline getirilebilir. Hızmet endüstrisi içerisinde yer alan
yiyecek-içecek işletmelerinin çıktıları, ürün ve h2rfietlerin bir bileşinıi olduğundan,
Laıiteyl ya]rnızca bir hizmet ya da bir ürün açısından tanımlamak eksik bir tanımlama
oıacaktıİ. Bu nedenle bir yiyecek-içecek işletmesi için nihai kalite tanımr, hem ürünleri,
hem h2metleri kapsayacak şekilde bütün bileşenlerin kalite tanımlannı birleştirmelidir.

Kalite kawamının günümüzde algılanış biçimine bakıldığında, bunun temelinde
tüketicilerin ya da alıcrların istekleri ile, üretilen mal ve hizmetlerin bu istekleri
karşılayabilme yeterliliğinin bulunduğu görülmektedir. Kaliteye bakış ve değerlendirme
biçimindeki bu "tüketici ağırlıklı" yaklaşım günümüzde ticari rekabetin hızla artan
etkisiyle ortaya çıkmıştır (Peşkiroğlu, 1994, 95).

,,İşletme ne üretirse onu satar" anlayışı yerini, "bizim işimiz pazarın istediklerini
üretmektir" anlayışına bırakmak zorunda kalmıştır. Artık pazarlara müşterİ egemen

olmaktadır. Bu durumda rekabette sürekli üstünlüğü sağlayabilmenin tek koŞulu
müşteridir. Müşteriyi memnun edebilmek için onun beklentilerini ve ihtiyaçlarını önceden
belirleyerek, bunlara uygun ürün ve hlwrrıeti en hızlr, kaliteli ve verimli bir biÇimde
üreterek pa7;ara sunmak gerekmektedir. Bu nedenle kalite kavramı içine artık yenilik ve

değişim boyutları da girmiştir. Bu çörçeve içinde bugün kalite "ürün ya da hizmet
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üretiminde müşterilerin beklentilerini yanrtlama düzeyi", "müşterilerin son ürün ya da
hizıı:.etle ilgili duyduğu do5rum, hoşnutluk düzeyi" olarak tanımlanmaktadır (Akal, 1995,
84).

Yukarda yer alan tanrmların çeşitliliği, kalitenin çok bo5rutlu olmasrndan
kaynaklanmaktadır. David Garvin kalitenin 8 boyutunu; performans, nitelik, uygunluk,
güvenilirlik, dayanıklılık, h:ıır.et görürlük, estetik, itibar (hissedilen kalite) şeklinde
saptamıŞtır (Doğan, 1991,3-Mess, 1994,5). Yiyecek -İçecek işletmelerinde bunlara 9.
bo5rut olarak "Özgüılük" de eklenmelidir. Bir ürün veya hDmet bir bo5rutta yüksek
düzeyde olabilirken, diğerinde düşük düzeyde olabilmektedir (Moen-Nolan-Provost, 1992,
49l.

l{ızrnet üretiminin endüstriyel üretime göre önemli farklılıklar göstermesi nedeniyle,
hizmet sektöründe kalite yönetiminin daha farklı,bir yaklaşım ve anlayış çerçevesinde
düşünülmesi gerekmektedir. Kalite tanımr hizmet veya imalat çıktısı açısından herhangi
bir farkhhk taşrmamasına karşın, hizmet üretiminin farklılığı, kalite yönetiminin buna
uygun biçimde yürütülmesini zorunlu kılmaktadır (Göztü, 1994, 56).

Hizmet sektöründe kalite üç boyutlu karmaşık bir kavramdır :

I. Planlama (Tasarıml Kalitesi; verilen h2metin şekli ve çeşidiyle ilgili pazarda göreceğ
kabul derecesini ve tüketici isteklerini yerine geürme başansınr gösterir. Bu özellik
ayrrca organizasyonun iş bitİrme ve değİşik koşullara uJrum sağlama başansınr da ifade
eder. Hizmet paketi, hizmet planı, hizmet kapsamı, hizmetin nasıl verileceğine dair
prosedürler, iş akışları, bültenler vs. buna örnek olarak verilebilir.

II. SunuŞ (Uygurama} Kalitesi; hizmetin doğru, zamanında ve tutarlı bir şekilde
verilmesindeki güvenilirliğ gösterir. Başka bir deyişle; planlama kalitesi ne sunulacağnı ,
uygulama kalitesi ise hangi §§kilde sunulduğunu gösterir. Planlanan kaliteye uygun
olmadan verilen bir hLmet zamanında ve hatasrz olsa bile tüketicinin f,az|a bir beğenisini
kazanmayacaktrr.

III. Algılıma Kalltesi; planlanan hizmetin sunuş kalitesine uygun verilmesinde tüketici
tarafından nasıl görüldüğünü gösterir. Algılanan hizmet kalitesi üç bağımsız değişken
arasındaki etkileŞimin bir fonksiyonudur: normaüve beklentiler (kurallara uygun),
tahmin edilen beklentiler ve fiili servis garantisi (Stevens-Knutson-Patton, 1995, 60).
Tüketicilerin, ne olması gerektiği ile ilgili beklentileri ne kadar düşükse, fiili servisle itgili
algılamaları o kadar iyi olur. Ne olacağ konusundaki beklentiler ne kadar 5üksekse, fiili
servisle ilgili algılamaları o kadar iyi olur. Bu nedenle , müşterilerin serııisle ilgili
algrlamalannr arttıracak üç yol vardır:

- servisi geliştirmek,
- ne olmasr gerektiği ile ilgili beklentileri aza]ıtrnak,
- ne olacağı konusundaki beklentileri yükseltmek.

ŞaYet tüketici, organizasyon tarafından planlanan ve sunulan hizmetin ihtiyacını
karŞılamadığnı ve memnun olmadığını düşünürse, o işletmede ciddi problemlJryar
demektir. Sunulan bir hizmette tuketici ancak, algıladığnın beklentilerin den faz|a olması
durumunda memnun olacaktrr.
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Tüketici Memnuniyeti = f (Algrlanan Kalite - Beklenen Kalite)

En geniş anlamda kalite, iyileştirilebilen her şeydir (İmai,L994, 1O). Bu bağlamda kalite
sadece ürün ve hizmette değil, aynı zamanda kişilerin nasrl çalıştıkları, ekipmanlarrn
nasıl işletildikleri, sistem ve süreçlerin nasıl yürütüldüğü ile de ilgilidir.

Toplam Kalite Yönetimi, tüm süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin tam katılım yoluyla
geliştirilmesi, iç ve dış müşteri memnuniyetinin arttırılması ve müşteri bağlılığının
yaratılmasının sağlanması amacşıla işletmede alrnan sonuçların iyileştirilmesine dayanır.

Toplam kelimesi; tüm çahşanlann katılımını, yapılan işlerin tüm yönlerini , müşterilerin
ve üretilen ürün veya hizmetlerin tümünü kapsamaktadır.

Kalite kelimesi; müşterilerin bugünlni beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve zamanında
karşılayıp onlara gelecekteki beklentilerini aşan ürün ve hizmetler sunmayı ifade
etmektedir.

Yönetim ise; yönetimin her konuda çalrşanlara liderlik yapması, çalışanlara örnek model
oluşturmasr ve işletme çapında katılımcr yönetimin sağlanması anlamına gelmektedir.

Organizasyonun ve yönetimin her bir üyesi, özellikle müşteri memnuniyetinden ve
kaliteden sorumludur. Bunun derecesi müşteri memnuniyeti ile değerlendirilir.
İşletmedeki her birey, grup, departman, süreç kendinden bir sonraki aşamayr veya süreci
müşteri kabul etmeli ve üretimini müşterisini memnun edecek şekilde gerçekleştirmelidir.
Bir işletmenin birbirleriyle ilişkili ve iletişimli birçok birimden (grup, departman, süreç)
oluştuğu gözönüne alınırsa bu faaliyetlerin sinerjiyi bozrnayacak şekilde yönlendirilmesi
gerekmektedir. Bu yönlendirme temelde yönetimin görevidir. Ve böyle bir yönetim anlayışı
klasik yönetim anlayışından farklıdır ve farklr bir yaklaşım olarak "Toplam Kalite
yönetimi" ismini almaktadrr.

Toplam kalite yönetimi, müşterilerin şu an olduğu kadar gelecekteki beklenti ve
ihtiyaçlarını da saptayıp, bunları karşılayarak aşmayı ve mutlak müşteri memnuniyetini
hedef alan bir yönetim felsefesi ve iş yapma biçimidir. Bu günkii çalışma ortamında
şirketler, daha yenilikçt ürün ve hizmetleri rakiplerden çok daha erken müşterilerine
sunmak zoııındadrrlar. Şirketlerin benzer araç gereç, benzer sermaye, hammadde vb.
kullandıkları düşünüldüğünde farkr yaratacak en önemli unsunın kritik yeteneklerini
geliştiren ve koruyan insan kaynakları olduğu anlaşılmaktadır.

3. Toptam Kalite Yönetiminin İlkeleri Doğrultusunda Yiyecek-İçecek İşletmelerinde
Yönetim ve Yönetimin §orumluluğu

"Yönetim, ,insanlarrn işbirliğini sağlama ve onları bir amaca doğru yöneltme ve yürütme
faaliyetleri ve çabalarının bir toplamıdır" (Tosun, 1984,5). Diğer bir deyişle, başkalarının
aracılrğı ile amaçlara ulaşma yani başkalarına iş gördürme faaliyetlerinin toplamı yöneüm
sürecini oluşturur. Buna göre yönetim, kaynakları kullanarak amaçlara varmaktır da
denebilir.

TS-ISO 9OO4-2 Hizmetler İçin Kılavuzda yönetimin sorumluluğu aşağıdaki gibi
tanımlanmıştır (TS-ISO 9OO4-2, |992, 5-7|:
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Hizmet kalitesi ve müşteri tatmini için bir politika belirlemekten yönetim sorumludur.
Hırnet işletmesinin kalite politikası için sorumluluk ve kararlar yönetimin en üst
düzeyine aittir.
Kalite politikasının gerçekleştirilmesi, kalite hedeflerinin oluşturulması için gereken
temel amaçların tanrmlanmasını gerektirmektedir. Yönetim bu temel amaçları, kalite
hedefleri ve faaliyetleri şekline getirmelidir.
Kalite hedeflerini gerçekleştirmek için yönetim, hizmetin tüm aşamalarrnda kaliteyi
etkin bir şekilde kontrol etmek ve geliştirmek amacryla, bir kalite sistemi yaplsı
oluşturmalıdır.
yönetim, kalite politikasınrn uygulanması srrasında sistemi periyodik olarak
gözlemleyip, uygunluk ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamalıdır.

Göruldüğü gibi hizmet kalitesinin belirlenmesinde asıl sorumluluk yönetime aittir ve kilit
bir rol üstlenmek durumundadır. Bu noktada yönetimin bu sorumluluğu nasıl bir
yöntem ve hangi araçlarla yerine getireceği sorrısu önem kazanmaktadır.

Geleneksel yönetim anlayışında tepe yönetimin görüş ve düşünceleri doğrultusunda
tepeden aşağıya doğru inen bir hiyerarşi içinde işletmeler yönetilmekte, astlar,
amirlerinden aldıkları talimatlara göre işlerini görmektedirler. Toplam kalite yönetiminde
ise amaç, müşteri talepleri doğrultusunda şirketin tüm birimlerinin yönlendirilmesi ve
tam olarak müşteri tatmininin sağlanmasldlr.

Bunu gerçekleştirmek ise yönetimin sorumluluğundadır. Herşeyden önce, temel amacın
"müşterilere hizmet" olduğu yönetim tarafından içtenlikle benimsenmeli ve çalışanların
tümüne benimsetilmelidir. Bu doğrultuda yönlendirilen bir işletmede yönetim piramiti de
tersine dönmektedir (Kavrakoğlu, 1994, 58). Aşağıda şekil l'de yiyecek-içecek
işletmelerinde her iki yönetim anlayrşı içerisinde yönetim piramit yaplsı verilmiştir.

Yiyecek-içecek işletmelerinde kalite programlarınrn başarılı olabilmesi için herkesin
katılrmrnın sağlanması esastr. En alt kademeden en tepedeki yöneticiye, ürünü veya
hizmeti satandan üretimi yapana kadar herkes hatalan önlemeye ve değişkenlikleri
aza|tmaya çalrşmalıdır. Toplam kalite yönetiminde müşteri beklentilerinin
karşılanmasında sorumluluk çoğunlukla tepe yönetimi tarafından üstlenilmiş olsa da
işletmede görev alanların tümünün katılımı esastır (Oral-Kurgun, L997,2O4|.
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şekil. 1 yiyecek-İçecek İşletmelerinde Yönetim Aılayışlarına Giire Yönetim Piramit
Yapısı

MüPteriler

(Himıet)

(Destek)

(Direktifler)

Klasik Yönetim AnlayfP! Toplam Kalite Yönetimi AnlayfP!

4. Yiyecek-İçecet İşletmeleıinde §ürekti İyileştirme ve İş §üreçleri

Toplam kalite yönetimi yaklaşımı, şürekli gelişmeyi hedefler ve sürekli gelişim yönetimi
felsefesi ve örgütsel çalışmalarla ilgili desteğin geliştirilmesi temeline dayanmaktadır
(Longenecker-Scaazero, 1996, 55). Toplam kalite yönetimi, kaliteli ürün ve hizmeti
kaçınılmaz olarak sağlayan kalite şirketini kurmak için sürekli iyileştirhe kavramınr
faydalı kılmaktadır. Japonya'nın rekabetteki başarısrnın anahtarı olan KAİZEN iyileştirme
demektir (İmai, 1994, ıo<).

Bir işletmede uygulandığında Kainen, yöneticiler ve işçiler dahil olmak üzere herkesi
içeren sürekli iyileştirmelerdir. Kaizen stratejisinin önemi, yönetimin müşteriyi tatmin için
gayret sarfetmek zorunda olduğunu ve iş dünyasında kalıcı olmak, kar etmek istiyorsa,
müşterinin isteklerine ll,izmet etmesi gerektiğini fark etmesindedir.

Kaizen stratejisinin diğer bir öze|llği de kalitenin ürün ve hizmetle srnırlı olmayrp sistemin
bütününün kalitesi, dolayısr ile tüm işletmenin kalitesi ile ilgili olduğudur. Buna göre
sistem ve elemanlar kaliteli ise diğer tüm faaliyetlerin de kaliteli olacağı açıktır. Burada
temel koşul mevcut durumu yeterli bulmayıp daha ileri götürmektir. Kawen, sürece
öncelik tanlyan bir yönetim tarzrn| esas alır, çünl«i sonuçların daha iyi olabilmesi için
önce süreçlerin iyileştirilmesi gerekir. Süreçler başarılı şekilde geliştirilirse sonuçlarrn
başarılr olacağı kesindir.

t

Restoran Md.
Yiy.Yç.

Fefi, Mutfak befi,
Servis beiı, Barlar
Fefi, Def Steward

Alına Defi,

Mutfak personeli, servis personeli,

BulaPfkçflar, Satin Alına Teslim
Alma ve Depo Personeli

Mutfak personeli, servis personeli,

BulaPfkçflar, Saqfn Alınq Teslim
Alma ve Depo Personeli

Satfn Alına Defi, Depo
Fefi, Mutfak befi,
Servis Fefi, Barlar
befi, Fef Steward

Yiy.'lç. veya
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Şekil 2. Süreç Kavramı

Süreç
(Değer Arttırıcı Dönüşüm)

Yiyecek-İçecek işletmelerinde ürün ve hizmet kalitesi, ardışık veya paralel işlem ağı ile
sağlanmış materyal ve bilgi akışı sonucudur. Her işlem insan ve diğer kaynakları içine
alan, kendisine özgü girdi ve çıktıya sahip olan bir dönüşümdür. Kalite yönetiminin
hedefi, organizasyon içindeki işlem ağını kontrol ve sistematize etmektir. Materyalin
kalitesi veya işlem ağından geçen bilgi ile birlikte işlemin kendisinin de çalışmasıntn ve
yaptslnln yönetimini kapsar (Farber, |996, 63).

Yiyecek-İçecek, işletmelerinde kalite, iş süreçlerinde iyileştirilmek ve korunmak
isteniyorsa, bu süreçlerde görevli tüm çalışanlar arasında sağlıklı bir iletişim söz konusu
olmalıdrr, Çoğu kez üretimdeki, özellikle de birbirine yakın süreçlerdeki çahşanlar
arasında güçlü bir bölüm ayrımcılığı ve rekabet görülmektedir. Bu nedenle, işin her
aşamasında kaynaştırrcı ilişkilerin kurulmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.
Müşteriler, sadece nihai ürünü satın alanlar değil aynl zamanda iş sürecinde işi
kendilerinden devralan, bir sonraki süreçte çalışanlardır. "Bir sonraki süreç müşteridir"
anlayışı bir sonraki sürece asla hatah ürün ya da hizmet sevketmemeyi kural haline
getirmiştir.

Toplam kalite yönetimi'nin müşterilerin şu an olduğu kadar gelecekteki beklenti ve
ihtiyaçlarını da saptayıp, bunları karşılayarak aşmayı ve mutlak müşteri memnuniyetini
hedef alan bir yönetim felsefesi ve iş yapma biçimi olduğu daha önce belirtilmişti.
Toplam kalite ile yönetilen yiyecek-içecek işletmelerinde müşteri kavramr iki anlam
taşımaktadır: İç müşteri ve drş müşteri. Dış müşteri, işletmenin sunduğu son ürünü ya
da hizmeti satrn alan kişidir. İç müşteri ise işletmede bir önceki süreçten iş alan
çalışanlardır. Ishikawa "bir sonraki süreç müşteridir" derken, müşterilerin sadece nihai
ürunü satln alanlar değil, aynı zamanda hizmetin üretildiği süreç içerisinde işi
kendilerinden devralan bir sonraki süreçte çalışanlar olduğunu belirtmek istemiştir.
Yiyecek-içecek işletmesinde mutfak ve servis bölümleri arasındaki ilişkiyi buna örnek
olarak verebiliriz. Serviste çalışanlar nihai müşteriye (dış müşteri) hizmet verirlerken
aslında mutfakta çalışanlar açısından müşteri (iç müşteri) kabul edilmektedirler.

Toplam kalite yönetimi felsefesi içerisinde yer alan müşteri memnuniyeti iç ve dış müşteri
memnuniyeti olarak düşünülmelidir. Buna göre yiyecek-içecek işletmelerinde iç müşteri
memnuniyeti, en genel anlamda dış müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için işletme
içindeki süreçlerde birbirine ürün ve hizmet veren fonksiyonlar arasındaki ilişkilerin
sorunsuz yürütülmesi anlamına gelmektedir. Yiyecek-içecek. işletmelerindeki tüm
süreçlerin akışında ürün ve h2met veren fonksiyonların (iç tedarikçiler), ürün ve hizmet
alan (iç müşteriler) fonksiyonlarla olan ilişkilerindeki, sorunların giderilmesi, süreçlerin
sürekli iyileşmesini, gereksiz işlerin elenmesini sağlayarak verimliliği ve karlılığı
arttıracaktrr. Özü itibariyle toplam kalite anlayrşı üç temel noktada özetlenebilir:

Amaç : Müşteri isteklerinin tam olarak karşılanmasıdlr
Yöntem : Yapılan tüm işlerin sürekli iyileştirilmesidir.
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Özne : Başta üst yönetim olm ak izere tüm çalışanlardır

Hedeflere ulaşmak için süreç yönetimi sürekli iyileştirme yöntemi olarak kullanılmalıdır.
Bu nedenle süreç yönetimi sürecin anlaşılması ile başlar.Süreç yönetimi, süreçlerin
tanımlanması, ölçülmesi, kontrol edilebilir ve rekabet edebilir olması için uygulanır.
Yiyecek-İÇecek işletmelerinde süreçlerin başanlı bir şekilde yönetilebilmlsi ve
iyileştirilebilmesi için işletme içinde tüm süreçlerin tanımlanmış olması gerekir. yani
sürecin sahibi belirli, akış diyagramr mevcut, sınırları belirli, diğer süreçlerle ilişkileri
tanrmlı, temel ölÇüm kriterleri oluşturulmuş, ölçme sistemi tanımlanmış olmalıdır. Şekil
3'te yiyecek-içecek işletmelerinde iş süreçlerinin şematik görüntüsü yer almaktadır
(Bölükoğlu, 1988, 58).

Şekil 3. Yiyecek-İçecek İştetmelerinde İş Süreçleri

ToPlam kalite yönetiminin özelliği, ürünün veya hizmetin üretildikten sonra denetlenmesi
Yerine üretim sürecinin denetlenmesi ve iyileştirilmesi anla5nşına önem vermesidir.
İŞletme üretim sürecini iyileştirirse, hatalar ve problemler ortaya çıkmadan önlenir ve
böylece bu hataların ortaya çıktıktan sonra düzeltilmeleri halinde oluşacak maliyetler
tasarruf edilmiş olur. Yiyecek-içecek işletmelerinde de kaliteli hizmet vermenin en etkin
yolu sorunların ortaya çıkmadan önlenmesidir. Memnun olmayan bir müşteriyi tatmin
etmek iÇin önerilen bedava ikramlar ya da indirimler iş işten geçtikten sonra sorunları
çözr:ıek için yapılan israflar olarak kabul edilmelidir.

Bundan dolayı yiyecek-içecek işletmelerinde temel süreçler belirlenmeli, alt süreçlerle
iliŞkilendirilmeli ve kritik süreçler, yani iş sonuçları açısından önemli olan süreçler
saPtanmalrdır. SüreÇlerin yeniden düzenlenmesi, kıyaslama ve iyileştirme çalışmalarında
bu süreçlere ağırlık verilmesi gerekmektedir.

Menü planlama

Satın Alma

Teslim Alma

Mal Verme

Üretim

Servis

ve Güvenlİk

ğ
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Süreç sahipleri ise, kendi süreçlerinin performansını belirlemek için ölçütleri
belirlemekten, standardlan oluşturmaktan ve sürecin performanslnı periyodik olarak
gözden geçirmekten, bunların sonucunda da gerekli düzeltici/iyileştirici faaliyetleri
başlatmaktan sorumludurlar. Bu amaçla iyileştirme takımlarınr oluşturmalr, hedefleri
saptamah ve çalışmaları sürekli izleyerek gerekli destekleyici faaliyetlerde
bulunmalıdırlar. Bu çalışmalar sonucunda oluşan süreç değişikliği önerileri
değerlendirilmeli ve süreç değişikliklerini yönetmelidirler.

ABD'de bir otelde yapılan araştırmada, çalışanların işletme için kaliteli servisin ne
anlama geldiğini hangi yollarla anladıkları öğrenilmeye çalışılmış ve çalrşanlann kaliteli
servisi algrlamalarının büyük ölçüde zaırıar. içinde ve diğer işletme üyeleriyle günlük,
gayri resmi temaslarr sonucunda biçimlendiği bulgusuna ulaşılmıştır (Brownell-Jamesonı
|996, 28-33l. Bu araştrrmadan çıkan sonuç, işletmelerde yapılan eğtim çahşmaları
kadar önemli olan diğer bir konunun da süreçler arastnda sağlıklı bir iletişim sisteminin
kurulmasrdır.

5. Ytgecek-İçecek İşletmelertnde Kalite Mallg etl ve SıntJ7o;ndırılmost

yiyecek_içecek işletmeleri yapacakları üretim faaliyetleri sonucunda elde etmek istedikleri
ürün veya hizmetin maliyetini bilmek durumundadırlar. Çünlcü işletme çapında kalite
yönetim programı, doğru karar verebilmek için maliyet bilgilerinin zamanrnda ve doğru
olarak elde edilebilmesinden etkilenmektedir. Bu bilgilerin zamanında ve doğru olarak
elde edilebilmesi kalite yönetiminin başarısına ya da başansızlığına neden olabilecek
gelişmeler yaratabilir. Kalite maliyetleri, belirlenen kalite seviyelerine ulaşmak ve bunu
garanti etmek için işletme içinde yapılan faaliyetler sonucu ortaya çıkan maliyetlerdir (TS-
ISo 9oO4, 1991, 9). Yiyecek-içecek işletmelerinde kalite maliyetleri aşağıdaki gibi
sınıflandınlabilir ğükçü-Kurgun, |996, 52-7 5| :

Uygunluk maliyetleri içerisinde yer alan önleme maliyetleri; yiyecek-içecek işletmelerinde
kalite planlaması kapsamında, kalite el kitapçıklarının hazırlanması, prosedür ve destek
kitapçıklarının oluşturulması, kalite eğitimleri ve kalite ölçüm, te§t ve kontrol
ekipmanlarınrn bakımı ve kalibrasyonlan gibi maliyet kalemlerinden oluşmaktadır.

Uygunluk maliyetleri içerisinde yer alan değerlendirme maliyetleri ise; satrn alınan
malzeme ve hammaddelerin kontrol edilmesi, menü kalemlerinin deneme amacı ile
hazırlanması ve yiyecek-içecek üretiminde kullanılan malzemelerin depoda bekleme
süresince kullanıma uygunluğunun denetlenmesi ve test edilmesi ile ilgili maliyet
kalemlerinden oluşmaktadrr.

Uygunsuzluk maliyetleri, yiyecek-içecek işletmelerinde kalite planları çerçevesinde alrnan
her türlü önleme ve değerlendirme faaliyetlerine rağmen ortaya çıkan iç ve dış başarısızlık
maliyetleridir.

İç başarısızlık maliyetleri; artık ve bozuk ürün,.yiyecek ve içecekleri yeniden hazır|ama
veya düzeltme faaliyetleri, durma süreleri ve kalite uygunsuzluğundan doğan kazanç
kayıplan şeklinde ortaya çıkan maliyetlerdir.

Dış başansızlık maliyetleri ise; ürün veya hizmet tüketiciye ulaştıktan sonra ortaya çıkan
kalite uygunsuzluklan ile katlanılan maliyetlerdir. İadeler, kaybolan satışlar, fiyat
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düşmeleri gibi geniş bir alana yayılan ve çok ağır sonuçları olabilecek maliyetle bu
kapsamdadır.

6. Yigecek-İçecek İşletrııelerlnde İş §hhreçterınde Toplam Kqttte Yönettml

Toplam kalite yönetiminin öz,elliği gereği ürünün veya lıizrnetin üretildikten sonra
kontrolü yerine, üretim sürecinin denetlenmesi ve iyileştirilmesi anlayrşına önem
verilmektedir. İşletme üretim sürecini iyileştirirse hatalar ve problemler ortaya çıkmadan
önlenebilmektedir. Böylece yiyecek-içecek işletmelerinin özelliği gereği, kalitesiz ürünün
veya hizmetin müşteriye ulaşmasıyla ortaya çıkabilecek istenmeyen durumların önüne
geçilebilmektedir.

Bunun için yiyecek-içecek işletmelerinde temel süreçlerin belirlenmesi ve iyileştirme
ÇalıŞmalarında bu süreçlere ağırlık verilmeşinin gerekliliğ vurgulanmrştır. Aşağıdaki
bölümlerde, yiyecek-içecek işletmelerindeki her bir sürecin özellikleri tanrmlanacak ve
toplam kalite yönetimi açısından bu süreçlerde u5rulması gereken ilkelerden söz
edilecektir.

6.1 Menü Planlama

Kalitenin bir tanrmı, istenen özelliklere uygunluk şeklindedir. Bir ürün ya da hizmetin
istenen özelliklere sahip olması taşarrm kaliteşi ile ilgilidir (Kavrakoğlu, |gg3, 13).
UYgunluk kalitesi ise, müşteriye sunulan ürün ya da h2metin belirlenmiş olan tasarıma
ne kadar uyduğu ile ilgilidir. Tasanm büyük ölçüde zevke, ihtiyaca ya da tercihe bağhdır.
Örneğin yiyecek-içecek işletmelerinde sunulan yiyeceklerin ne tür olacağı işletmenin
niteliğine bağlı olduğu kadar tercihe de bağlıdır. Uygunluk kalitesi ise ölçülebilir bir
özelliktir. Örneğin, müşteriye sunulan yemeğin belirlİnmiş olan özelliklere (kullanılan
ma|zeme, Porsiyon büyüklüğü vb.) ne ölçüde uyduğu bilimsel olarak saptanabilir.

ToPlam kalite yönetiminin temelinde sürekli iyileştirme yer almaktadır. Sürekli iyileştirme
Yönteminin baŞında hedef müşterilerin belirlenmesi ve ihtiyaçlannın belirlener.İ. or.
uYgun ürün Veya hizmetin sunulması gelmektedir. Bu bağlamda yiyecek-içecek
iŞletmelerinde iŞ sürecinin başında yer alan menü planlama, kalite guvence sistemi
iÇerisinde, tasarrm kalitesi açrsından önem kazanmaktadır. Çünkü -..rt, bir yiyecek-
iÇecek iŞletmesi için bütün ürün ve hizmetlerin bir özeti olduğu kadar o işıetmenİn hedef
ve planlarrnın da bir yansımasrdır.

Bir restoranda satışa hazır ve satılabilecek yiyecek-içeceklerin belli bir s[aya göre ve
birbirleriYle u5rumlu bir şekilde gösterildiği listelere menü denir. Sunulabilecekİok-sayıda
yemek çeşidi bulunduğundan çok çeşitli menüler hazırlanabilir.

Yöneticiler aÇısından menü, bir iç pazarlama ve satış aracıdır (Iverson, 1989, 114). Menü,
aYıf,1. zamanda Yöneticilere hangi yiyecek-içeceklerin satın alınacağını, hangi ekipmanlaraihtiYaÇ olduğunu, kaç kişi çalıştıracaklarrnı ve bunların hangi beceri jüzeyinde
olacaklarını bildirir. Kısaca söylemek gerekirse menü, bir yiyecek-içecek işletmesinde her
YönüYle etkilidir. Her müşteri menüye bakacağından, yöneticiler menünün doğru mesajıilettiğinden emin olmalıdırlar. Toplam kalite yönetiminin müşteri odaklılık ilkeJinden yola
Çıkıldığında menüler müşteriler açısından çekici olmalıdır. Bunu sağlamak için bir menü,
demografik özellikleri tanımlanmış ve ihtiyaçları saptanmlş bir hedeİpaz"." ,ygu1 olaraktasarımlanmahdır (Knight-Kotşchevar, 1989, 75).
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Bir yiyecek-içecek işletmesinin başarısı büyük ölçüde menü planlamasında yatmaktadır.
İyi bir menü planlamasıyla işler daha düzgün yürür, konuklara daha etkin hizmet verilir
ve karlılık da daha büyük olur. Bunun tersini söylemek de müml«indür. Menüler hem
müşteri hem de işletme açısından planlanmalı ve geliştirilmelidir. İşletmenin amaçları,
müşterilerin beklentilerini de gerçekleştirecek şekilde tanımlanmalıdır.

Menüdeki her kalem, işletmenin standardlannı taşımalıdır. Hazrrlanırken veya
sunulurken kalitesi korunamayacak kalemler menüde bulunmamalıdır ( Ninemeier,
1995, 1 14).

6.2. Satın Alma

Satın alma "bir malın, işletmenin tedarik politikasına uygun olarak araştırrlması, seçimi,
satın alınması, teslim alınması, depolanması ve nihai kullanımr ile ilgili bir fonksiyon"
olarak tanrmlanmaktadır (Davis-Stone, 1986, 107). Aynı zamanda satın alma, kaliteyi
etkileyen faaliyetlerin de başlangıç noktasında yer almaktadır.

Etkin bir satın alma fonksiyonu doğru ürünün, istenilen kalitede, uygun fiyatla, doğru
yerden ve doğru zarnanda tedarik edilmesi amaçlarını taşrr. Satın alma fonksiyonunun
yiyecek-içecek işletmelerindeki yeri çok önemlidir. İyi yönetilmezse, işletme açısrndan
olumsuz kar/maliyet düzeyi, müşteri açısından da hoşnutsuzluk gibi sorunlara yol açar.

Satrn alma faaliyeti, işletmenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir faaliyettir. Bu
nedenle ihtiyaçların doğru ve mantıklı olarak saptanması, satm almayı da yönlendirecek
uygun ve gerekli kalitede ve miktarda malzemenin satın alınmasını ve böylece nakit
akışının kontrolüne ve işletmenin paralel hedeflerine ulaşmasına neden olmaktadır.
Örneğin, söğüş tabağında kullanılan domatesin, sos yapımında kullanılan domatesle aynı
kalitede olmasrnın gerekmediği gibi. Yine bir evrakın birinci hamur kağıt yerine, ikinci
hamur kağıda basılması önemini değştirmiyorsa, isteğin belirlenmesinde bu konunun
dikkate aiınmasr gibi. Bu demektir ki, satın alınacak mallarla ilgili amaç ve özelliklerin
doğru belirlenmesi, kalite ve maliyeti doğrudan etkileyen bir faktördür.

6.2.|.IS0-9OOO Kalite Güvencesi Standardl,ırı Çerçevesinde Yiyecek-İçecek
İşletmelerinde Satın Alma ve Taşeron Değerlendiıme

TS_IS9 goo4-2 Hizmetler için kılavuzda, tedarikçi; müşteriye ürün veya hizmet temin
eden kuruluş (madde 3.2), taşeron ise; sözleşmeli durumlarda hizmet veren kuruluşun
tedarikçisidir (madde 3.3) diye tanımlanmıştır. Buna göre, TS-ISO 9O0O Kalite Güvence
Sistemi içerisinde yiyecek-içecek işletmeleri tedarikçi, ve malzeme satın aldıkları
işletmeler ise taşeron olarak isimlendirilmektedir.

Hizmet de dahil olmak tızere, taşerondan satın alrnan malzemelerİn mÜşterİlerin
betirttikleri şartlara uyması gerekir. Bu nedenle, sabcı ve taşeronların sürekli bir şekilde
kontrol altında tutulması gerekmektedir. Bu kontrol, taşeronların seçimi ve

değerlendirilmesi (TS-ISO 9OO1-- Madde 4.6.2,|, müşteri ihtiyaç ve şartlarıyla ilgili
spesifikasyonlann çok açık bir şekilde belirlenmesi (Madde 4.6.3.|, satın alınan ürünle
ilgili uygun bir performans doğrulaması (Madde 4.6.4.| ve muayene prosedürleri ( Madde
+.o.s.İ ğeHindedir. Tedarikçi firma, taşeronlarla arasında iyi bir işbirliği sağlamalı ve

etkin bir geri besleme sistemi kurmalıdır.
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TS-ISO 9004-2 Hizmetler için Kılavuzda, 6.2.4,3-Teminde Kalite maddesinde satrn alma
ile ilgili aşağıdaki kısrmlar yer almaktadır (TS-ISO 9OO4-2, L992|:

Satın alınan ürünler ve hizmetler bir hizmet kuruluşu tarafından sunulan ln:;z:rnet kalitesi,
maliYeti, verimliliği ve güvenliği açrsından çok önemli olabilir. Ürün ve hizmetlerin
tedariki diğer iÇ ÇalıŞmaların planlanmasr, kontrolu ve doğrulanması ile aynı düzeyde ele
alınmalrdrr. Hizmet kuruluşu taşeronlar ile geri beslemeyi de içeren bir iş ilişkisi
kurmalıdır. Böylece sürekli bir kalite geliştirme programr desteklenebilir ve kalite
konusunda anlaşmazlıkların önlenmesi veya bunların hız]ra çöztımlenmesi mümktin olur.

Tedarik şartlarr asgari şunları kapsamalıdır;
- Tanrmlama ya da şartname olarak hazırlanmrş siparişler,
- Yeterli taşeronların seçilmesi,
- Kalite şartlan ve kalite güvencesi konusunda anlaşma,

Kalite güvencesi doğrulama yöntemleri kcinusunda anlaşma,- Kalite anlaşmazlıklannın giderilmesi için gerekenler,
- Girdi malların ve h2metin kontrolu,
- Girdi mallann ve hizmet kalitesinin kayıtlarr.

TaŞeronun seÇiminde, hizmet veren'kuruluşun göz önünde bulundurması gereken
konular şunlardrr; --- o-- --

Yerinde inceleme Ve taşeronun yeterliliğinin ve/veya kalite güvencesi için gereken
kalite sistemi elemanlarının değerlendirilmesi
Taşerona ait örneklerin değerlendirilmesi
Seçilmiş ya da a5mı durumdaki taşeronlarrn geçmişlerine ilişkin bilgi
Benzer durumdaki taşeronların deney sonuçları
Başka kullanıcrların deneyimleri

Bir YiYecek-iÇecek iŞletmesinin uyguladığ satln alma prosedürü o işletmenin türüne,hangi Pazarda faaliyet gösterdiğine, ilişkide olduğu- satıcılara, mevcut a.poı^*.olanaklarrna, gelecekteki ihtiyaçlarla ilgili tahmiİrlere ve yiyecek veya içecekmalzemelerinin daYanıklılığna bağlıdır. Gerçekte ne tür işletme olursa olsun, satın aıma
Politikalarında uYgun standardlara yönelik bir satın alma yöntemi uygulanmalıdır (Davis-Stone, 1986, 1O9).

6.3. Teslim alma

Teslim alma; sipariŞ edilen yiyecek-içeceklerin teslim alınması işlemidir. Teslim almaişlemininamaçlarıaşağıdayeralmaktadır(Davis-Stone,1986,126):

- SiPariŞ miktarıYla,'teslim alınan malzeme aynı miktarda olmalıdrr. Bütun malzemelertartrlarak veya sa5nlarak teslim alrnmalıdır.- Teslim alrnan malzemenin kalitesi, satln alma formundaki özelliklere uygunolmahdır.
- Teslim alma fiyatı, satın alma formundaki fiyatla aynı olmalıdır.- Miktar ve kalite aÇısından sipariş formuna uygun olmayan malzemenin belirlenmesi,satın alma bölümünün bilgilendirilmesi, böyĞce üretim departmanının faaliyetininaksamaması sağlanmalıdır.
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Toplam kalite yönetimi itkeleri doğrultusunda kalite standartlarrna uymak için; işini bilen
t""lir., alma personeli, yeterli teslim alma olanak ve donahmı, teslim alma iÇin yol
gösteren açrk şemalar, sistemli bir teslim alma programı ve teslim alma metod ve

programlarının periyodik kontrolu gerekmektedir (Korzay, 1977, 82|. Spesifıkasyonlar
İeslİm alma görevlisinin tahmini çalışmasını önlemektedir. Teslim alrnan mal
spesifikasyonlara uygun olmalıdır.

Teslim almade yiyecek-içeceklerin miktarlarının yanrnda kalitelerinin kontrol edilmesi
büyük önem taşrmaktadrr. Yiyecek-içecek kalite kontrolÜnde başlıca Üç yöntem vardrr.
Bunıar; duyusal analliz|er, kimyasal analw\er ve mikrobiyolojik analizlerdir (Çavdar, 1989,

6).

6.4. Depolama

ISo-9Oo1 Kalite Güvence Modelinde; taşıma,'ambalajlama, depolama, koruma ve teslim
alma için yazrlı prosedürlerin hazrrlanması ile ilgili genel hükürmler yer almaktadır (ISO-

9oO1, İ994, 1O), Toplam kalite yönetimi içerisinde kaliteli mal veya hizmetin üretimi iÇin

depolama önemli bir yer tutmaktadrr.

yiyecek-içecek malzemeleri satın alma ve teslim alma işlemlerİnden sonra depolanmalrdır.
Depolama ile ilgili aşağıda sayılan hatalann yapılması, işletme maliyetlerinin artmasına
neden olacaktır. Bu yanlışlar:

- Kötu yerleştirme,
- Yanlış rsıda ve nem oranrnda depolama,
- Depolanmış olan malzemenin günlük olarak denetlenmemesi,
- Hijyene önem verilmemesi,
- Hırsrzlık,
- Periyodik envanter sayrm kayıtlarının bulunmaması,
- Fiziksel (sayılarak) ve sürekli (kayıtlara göre) envanter kayıtlarının yapılmaması,
- Depoya giriş çıkış sorumluluğunun tek kişide toplanmamasıdrr,

6.5. Depodan Mal Verme

Yiyecek-içecek işletmelerinde toplam kaliteyi sağlamak için depodan mal verilmesi

sürecinin aşağıda yer alan prosedürlere göre yapılmasr gerekmektedir:
_ Depodan mal ancak yazılı istek fişi ile alrnmalıdır. Elinde veya deposunda biten

-"ııu. için her birim ve departman istek fişi düzenlemelidir (AktaŞ, 1995, 178). FiŞ

düzenlenirken işletmeden işletmeye değişiklik göstermekle birlikte yiyecek iÇin aYn,

içecek için ayrı, malzeme için ayn bir istek fişi düzenlenmelidir. İsteklerin net ve aÇlk

oİ-"", gerekir.Departman şefinin imzalamadığı istek fişlerinin işleme konmamasr
gerekmektedir,

_ b"po sorumlusu yazılı istek fişinin yetkili kişi tarafından imzalanıp imzalanmadığını
kontrol etmelidir.

_ kilo esaslna göre istenen mallar kesinlikle tartlarak verilmelidir.
_ Depo .o*-İr", istek fişi üzerine birim ve toplam fıyatları yazma|ıdır. Herhangi bir

deiartman depodan "malzeme istek fişi" düzenleyip bunu depoya getirdiğinde bu

-"ıı", depodan çıkarılmalı ve teslim edilmek üzere bir yerde istiflenmelidir. Daha
sonra ,,ambar istİk fişi" kayıt memuruna verilmeli, kayıt memuru "sarf fışi" keserek
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bu mallan depo envanterinden düşürmelidir. Malzemeler direkt olarak istek yapan
departmanın envanterine girmelidir.

- Depo memunı mallan aşağdaki sıralamaya göre vermelidir:
- Bayatlama ş.ınsl en yüksek olan mallar
- Bayatlama şansı nispeten az olan mallar
- Bayatlama şansl en düşük olan mallar
- Çıkan her malla ilgili kayıtlar düzenli olarak tutulmalıdır.
- Depolara yetkili olmayan kişilerin girmesine fuin verilmemelidir.
- Yiyecek üretim birimlerine ürünler bir veya iki günlük olarak verilmelidir.
- İçki ve meşrubatın depodan alrnmasında zarnaıı periyodu değişik olabilir.

6.6. Üretim

Kalite standardlarına uygun yiyecek-içecek ürünleri üretmek çok önemlidir. Mükemmel
servis, davetkar bir ortam, temiz bir çevre yanlış üretim prosedürlerinden kaynaklanan
olumsuz etkileri yok edemez. Kalite, sürekli bir konudur. Yöneticiler, her ürün için kalite
prosedürlerini oluşturmalıdırlar. Daha sonra da bu prosedürlerin doğru uygulandığından
emin olmak için denetlemeli ve personel, bu prosedürler konusunda eğitilmelidir.

Konuk beklentilerini karşılayan ya da aşan yemekler için ilk adım üretim planlamasıdır.
Her büyüklükteki işletme yiyecek-içecek, personel ve ekipmana ihtiyaç duyduğu anda
sahip olabilmek için üretim planlamasına gerek duymaktadır.

Üretim planlaması, her işletmenin gereksinimlerine uygun olmalrdır. Küçük işletmelerde,
yönetici tek başına plan yapabilir. Daha büyük işletmelerde ise bu iş çeşitli personelin
katıldığı üretim toplantılarındayapılmaktadır.

Planlamanın birinci görevi, hazır|anacak menü kalemlerinin miktarınr saptamaktır
(Ninemeier, 1995, |77|. Gelecek haftanın üretimini planlamak için en basit yöntem
geÇmiş satış kayıtlarrnr kullanmaktır. Benzer tarih, benzer hava ve diğer koşullarda
satılan toplam saylya göre işletmeci, planlanan haftanın günleri için toplam konuk
sayısınr tahmin edebilir. Otel restoranlarr tahmin için otelin doluluk oranlarınr
kullanabilirler. Çoğu büyük işletme, geçmiş satış kayıtlarından çıkanlan bilgiyi alrr ve
bunu ana üretim planlama formları olarak genişletirler.

Üretim planlaması toplantıları başka amaçlara da hizmet etmektedir. Örneğin; ne kadar
yemek hazır|anacağını tahrnin ederek işgücü ve ekipman planlaması yapmak da
mümkün olmaktadır, Planlamanrn sonucu olarak, kaynakların az veya aşırı kullanımr
olasrlrğı aza|ır.akta ve potansiyel sorunlar minimuma inmektedir.

6.7. Servis

Servis; YiYecek-iÇecek işletmelerinde iş süreçlerinin son noktası, yiyecek ve içeceğin
müŞteriYe sunulması ile ilgili yiyecek-içecek akış evresidir, Kaliteli ürün veya tılzmetin dış
müŞteriYe sunumunda son halkadır. Yiyecek-içecek servisi işletmenin mü§teriye görünen
kısmı olduğu iÇin bu nokta işletmenin saygınlığınr oluşturmakta ya d,a bozabıımektedir,
YiYecek-iÇecek servisi bir çok özellik, aktivite ve prosedür içeren kompleks bir konudur.
Özellikleri; iŞletmenin tipi ve büyüklüğü, sundugu servis çeşidi, ortam ya da atmosferi
Cıbi durumlarr kapsamaktadır. Aktiviteler; yiyecek- içecek ürünlerinin üretim
Personelinden servis personeline aktarılmasını, servisi, masalann temizlenmesini vb.
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kapsar. Her faaliyeti yürütecek proşedürler konukların beklentilerini karşılayabilecek ya
da aşabilecek şekilde standardlaştırılmalıdrr.

Yiyecek-içecek servisi yapanlar anahtar konumunda olan personeldir. Garsonlar,
müşterilere karşı işletmeyi temsil ederler. Müşterilerle diğer personelden daha sıkr
ilişkidedirler, dolayısıyla dış müşteri tatminini sağlamada daha büyük sorumluluklarl
vardır. Bir çok bakımdan bir işletmenin saygınlığı ve mali başarısr servis personeline
bağlıdır. Yiyecek-içecek servisinin başarılı olabilmesi için servis aşamasında ortaya çrkan
sorunların açrkça anlaşılmasr gerekmektedir.

Bu işte başarılı olabilmek için sürekli kaliteli ürünler sunmak bir önkoşuldur. Bu
sürekliliğ sağlamak için de standard işletme prosedürleri temel araçtır, çünkü tam
olarak neyin nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılarıyla verirler. Yöneticiler, doğru zamanda
doğru işin yapılmasl konusunda çalışanların sağduyusuna güvenemezler. Görevler, görev
tanımlamaları şeklinde tanımlanmalı ve bu görevlerin yapılma prosedürleri adım adım
açıkça gösterilmelidir.

Her işletme prosedürüyle ilgili ölçülebilir ve gözlenebilir performans standardları
olmalıdır. Standard işletme prosedürlerinde, konukların her türlü makul sorunları
bulunmalıdır ve bunlar tüm servis personeline eğitim toplantrlarında öğreülmelidir.
"Müşteri her zaman haklıdır" sözü her zamaıl geçerlidir ve şervis elemanları buna
uymalıdır. Çoğu işletmede servisi geliştirmek için gereken şey pahalı ekipmanlar ya da
atmosfer değl, konuklarla içten ilgilenme ve tutarh servis prosedürlerinİn kullanılmasıdrr.

Servis personelini konukları uygun biçimde karşrlayacak ve hizmet'verecek şekilde
eğitmek, yöneticilerin ana görevlerinden birisidir. Yemeğn her elemanı, yemek öncesi
aperatiften yemek sonrası içki veya tatlıya kadar, standard işletme prosedürlerine uygun
olarak servis edilmelidir.

6.7.L. Takım Çalışııası

Toplam kalite yönetiminde iç müşteri kavramından söz ederken, işletmelerde bir sonraki
süreçte çalışanların bir önceki sürecin müşterisi olduğu belirtilmişti. Bu da kaliteli ürün
veya hizmet için, tüm süreçler arasrnda oluşacak bir takım çalışmasının gerekliliğini
ortaya koymaktadır.

Mutfak, bar ve yemek salonu arasrndaki işbirliği ve iyi iletişim, yiyecek-iÇecek
işletmesinin başarısı için temeldir. Konuğun yemek deneyimini hoşlanrr kılmak yal:rılzca
bir kişinin sorumluluğu değildir. Şet şef yardımcıları, servis personeli ve diğerlerinin
ortak çalışmalarınl gerektirir.

Servis ve üretim çalışanları arasrnda takım çahşması bir zorunluluktur. Garsonlar,
konukların siparişlerini mutfağa doğru zamanda ve uygun biçimde götürmelidirler.
Siparişler mutfakta tüm garsonlar için makul bir sürede hazırlanmalıdır. En İyİ sonuÇları
elde etmek için herkes birlikte calışmalıdır.

Ekip çalışması, hem konuklar tarafından farkedilen, hem de herkesin işini kolaylaŞtıran
ve zevkli hale getiren moral ve işbirliği ruhu yaratmaktadır. Bu ruhu geliştirmek ve aÇılıŞ

öncesinden, tum faaliyetlerin sonuna kadar şürdürülmesini sağlamak her yöneticinin
görevi sayılmahdır (Ninemeier, |995, 2O4|.
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6.8. Sanitasyon ve Güvenlik

Sanitasyon ve güvenlik, yiyecek-içecek işletmelerinde bütün iş süreçlerinde yöneticiler
tarafından ihmal edilmemesi gereken bir konudur. Çünkıi, yiyecek,zehirlenmesi veya
işletmedeki güvensiz koşullardan dolayı bir konuğun ya da işçinin yaralanmasr
durumunda hem çok büyük masraflar çıkabilir, hem de kötü tanltlma yol açılrr. Toplam
kalite yönetimi açısından da koşulsuz iç ve dış müşteri memnuniyetinin sağlanması
açısrndan önemli bir şarttır.

Temizlik, yiyeceğin ele alındığı her aşamada çok önemlidir. Temel, basit hijyen
prosedürlere ulrulmaması yüzünden ciddi hastalıklarla, hatta ölümle karşılaşılabilir,
Yiyecek-içecek işletmelerinde sanitasyonla ilgili ilkeler dört ana başlık altında toplanabilir
(Albayrak, 1994,58-61.-Tricket, 1993, 4|-49|:

Mutfak faktörü
Gıda faktörü
Personel hı.lyeni
Temizlik ve bakım faktörü

Bütün ÇalıŞanların işletmenin sanitasyon ve güvenlik ekibinde yer almasıyla birlikte,
sağlık ve güvenlik programlarının geliştirilmesi yönetimde başlar ve güvenlik çabalarınıngeliŞtirilmesi, uygulanması ve kontrolünde nihai sorumluluk yöneticilerindir.
Yöneticilerin, hem konuklar hem de çalışanlar için güvenli koşullar sağlama konusunda
da kiŞisel, mesleki ve yasal sorumluluklarr vardrr. Yöneticilerin rolü şunları kapsar
(Ninemeier, 1995, 247|:

- Temizlik ve güvenlik uygulamalarını işletme prosedürleri haline getirmek.
- Temizlik ve güvenlik meselelerinin rahatlıktan daha öncelikli olmasrnı sağlamak.

Çalrşanları, hijyen ve güvenli iş prosedürleri konusunda eğitmek.
- Hijyen ve güvenlik denetimlerini yapmak.
- Kaza raporlarrnı düzenlemek ki sorunlar çabuk düzeltilsiiı.
- Gerektiğinde yaralanan çahşanlar veya konukların tıbbi yardımına yardrmcı olmak.- Gereken bakrm ve onarrmları, iş prosedürlerindeki değişiklikleri veya potansiyel

sorun olabilecek diğer durumları rapor etmek
- Sağlık ve güvenlik toplantılarını yürütmek.
- Sağlık ve güvenlik sorunlarrnın çöztimü için tum personeli katloya znrbırıak.

SanitasYon güvenlik prosedürlerine devamlı u5rulmasını sağlamak bakımrndan
denetlemeler Çok önem kazanmaktadrr. Bunun için denetleme formlarının kullanılması
dosyalanması gerekmektedir.

7. Sonuç ue Öneriler

İÇinde bulunduğumuz ydızyılın son çe5rreğinde dünya pazarlarındaki hwlı büyümeye
Paralel olarak, bu Pazardan daha fazla pay almak isteyen işletmelerin sayısı ja hızla
artmaktadır. Korumacılığın büyük ölçüde kaldırılması, gümruk oranlarının azaltılması,
yabancı sermaJıeye geniŞ imkanlann tanınması ve diğer birçot gelişme güçlü ve dinamikiŞletmeleri uluslararasr alana taşımaktadır. Bu açıdan uanıaı5naa, globalleşme
ortamında ÇalıŞan iŞletmeler rekabetin sert koşulları altında öne geçebilmet içln yeni
arayışlara ve yeni yöntemlere yönelmektedirler.
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Öte yandan yiyecek-içecek hizmetlerinin artmasıyla birlikte sektör haline dönüşen
yiyecek-içecek işletmeleri için de"aynı yıkıcı rekabet koşulları söz konusu olmaktadrr.
Özellikle tüketici bilincinin sürekli arttrğı günümüzde, yiyecek-içecek sektöründe, başarrlr
olmanın temelinde kaliteli trizrnet sunmak yatmaktadır. Bu ortamda artık kalite,
işletmelerin işlevlerinden birisi olmaktan çıkmış, rekabette stratejik bir araç haline
gelmiştir.

Bu ortamda başarılı olan işletmeler incelendiğinde, ortak özelliklerinin toplam kalite
yönetimi felsefesini ve yaklaşımınr benimsemek olduğu görülmektedir. Önceki bölümlerde
belirtildiği gibi toplam kalite yönetimi, sadece ürün veya hizmet kaliteşi ile sınırlı olmayıp
günümüzün çağdaş bir yönetim anlayışl olarak, iç ve dış müşteri beklentilerinin
karşılanmasrnı, çalışanların bilgilendirilip yetkilendirilmesini ve taiım çalışmalarıyla tüm
iŞ süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini hedefleyen bir yönetim felsefesidir.

Toplam kalite yönetiminin yiyecek-içecek işletmelerine sağladığı faydalar; üretimde artış,
verimlilikte artış, firelerde azalrş, müşteri şikayetlerinde azalış, iş kazalarında azahş

şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu sayılanlar ise sonuçta işletmenin başarı ve karhlığlnl
etkileyen başlıca parametrelerdir.

Hizmet endüstrisi içerisinde yer alan yiyecek-içecek işletmelerinin çıktıları, ürün ve
hizmetlerin bir bileşimi olduğundan, kaliteyi yalınıca bir hizmet ya da bir ürün açısından
tanımlamak yeterli değildir. Bu nedenle bir yiyecek-içecek işletmesi iÇin nihai kalite
tanlml, hem ürünleri hem de hizmetleri kapsayacak şekilde bütun bileşenlerin kalite
tanrmlarını birleştirmelidir.

yöneticilerin, özellikle üst düzey yöneticilerin, yiyecek-içecek işletmesinde toplam kalite
yönetiminin başlatılması ve yaygınlaştırrlması aşamasında aktif rol oynamasr
gerekmektedir. Düzenlenecek eğitim programlarıyla önce yöneticilere ve daha sonra tüm
çalışanlara kalite yönetimi anlatılmalı, toplam kalite yönetimi felsefesi ve işletme ktilturu
sürekli güncel tutulmalıdır.

yönetimin sorumluluğu, sürekli iyileştirme, takım çalışması ve sürekli eğitim gibi ilkeleri
olan toplam kalite yönetiminde müşteri odakh olmak esastlr. Bu anlamda yiyecek-içecek
işletmelerinde iki tip müşteri söz konusudur. Dış müşteri ve iç müşteri. DıŞ müŞteri,
yİyecek_içecek işletmesinin sunduğu son ürünü ya da hizmeti satın alan kiŞidir. İÇ

müşteri ise, işletmede bir önceki süreçten iş alan çalışanlardır. DıŞ müŞteri
memnuniyetinin sağlanması, iç müşteri tatmininin sağlanmasıyla mümkündür. Bunun
için de yiyecek-içecek işletmesindeki tüm iş süreçlerinde bir sonraki sürece (ıatasız ürün
ya da hizmet sevk etmek gerekmektedir.

yiyecek-içecek işletmeleri sınıflandırıldığında lüks restoran, fast food, kafeİerya vb. gibi
hepsinin kendine özgü özellikleri olan işletme tipleri ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin
kenditerine özgü koşullarr, toplam kalite yönetimİ anlayışının uygulanmasında, bu
koşullarla u5rumlu yaklaşımların kabul edilmesine yol açmaktadır.

yiyecek-içecek işletmesinin yöneticisi, işletmenin özelliklerine ve iklimine göre belirlenen
kalite politikaslna uygun bir kalite yönetim sistemi oluşturmalr ve uygulamalıdır. Buna
süreçleri kontrol altlna alarak uygunsuzlukları önleyen "kalite güvence sistemi"
denmektedir. Kalite güvence sistemi kurulan yiyecek-içecek işletmelerinde, temel iş
süreçlerinde yer alan bütün faaliyetler, kalite politikaları sonucunda oluşturulan ve
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sürekli eğitimle çalışanlara iletilen standartlar ve prosedürlere göre. yapılmaktadır. Bu
standart ve prosedürler temel iş süreçlerinin hepsinde ayrl ayrı saptanmalr ve sürekli
eğitim faaliyetleri ile çalışanlar bilgilendirilmelidir.

Bir kalite güvence sistemi olarak "toplam kalite yönetimi"nde, çalışanların kalite ve
verimliliğe etkin katılımı, sürekli ve teorik/pratik eğitimlerle geliştirilmelidir. Sorunlarrn
ortaya çrkmadan önlenmesine öncelik verilmekte ve sürekli gelişme hedef alınmalıdrr.
Toplam kalite yönetimi uygulayan işletmelerde kalite adeta bir yaşam biçimine
dönüşmelidir.

Kalite maliyetleri, belirlenen kalite seviyelerine ulaşmak ve bunu garanti etmek için
işletme içinde yaprlan faaliyetler sonucu ortaya çıkan maliyetlerdir. Uygunluk maliyetleri
ve uygunsuzluk malİyetlerİ şeklİnde ortaya çıkmaktadırlar. Kalite maliyetlerinin
ölçülınesi, raporlanması ve muhasebeleştirilmesi etkin Lıir kalite sisteminin kurulabilmesi
için bir zorunluluktur.

Yiyecek-içecek işletmelerinde kaliteli ürun ve hLmet üretimi, iş süreçleri sonucunda
oluşmaktadır. Bu nedenle kalite konusu işletmedeki tüm süreçler ve tüm çahşanlar için
söz konusudur ve organizasyon yaplsı içerisinde kalite konusrrnda sorumluluklar, bütün
işletmeye yayılmalıdır. Kaliteye yönelik hedeflerin belirlenmesi, ğörev ve sorumlulukların
dağtılması ve kalite geliştirme faaliyetlerinin yürutülmesi gibi kaliteyle ilgili çalışmdlar
belirli bir sistem dahilinde yürütülmelidir.

Bu noktada, toplam kalite yönetimi açısından yiyecek-içecek işletmelerinde iş süreçleri
ön:,m kazaıımaktadır. Bu süreçler; menü planlama, satın alma, teslim alma, depolama,
depodan mal verme, üretim, servis, sanitasyon ve güvenliktir. Yiyecek içecek işletmesi
yönetimi, toplam kalite yönetimi felsefesine uygun olarak, bu süreçlerle ilgili teme1
prosedürlerj ve standartları belirlerse ve çalışanlara bu konularda sürekli eğitim sağlarsa,
hatasız ürünü bir sonraki sürece aktarabilir, Böylece iç ve nihai olarak dış müşteri
tıi:nini sağlanabilir.

YiYecek-iÇecek iŞletmelerinde iş süreçlerinin başında 5,er alaır menü planlama, işletmenin
bütün Ürün.ve hizmetlerinin bir özeti olduğu kadar işletmenin kalite politikalarınrn da bir
Yansıma§ı olarak kalite güvence sistemi içerisinde yer almalıd,r. Bi, yiyecek-içecek
iŞletmesinin başarısı büyük ölçüde menü planlamasına bağhdır. İyi bir menti
planlamasşıla işler daha düzgün 5ürür, müşterilere daha etkin ve kaliteli hwmetverilir ve
karlılık da daha büyük olur. Bu anlamda yiyecek-içecek işletmelerinde menü planlama
ile ilgili temel ilkelerin ortaya konmaşr ve uygulanması toplam kalite yönetimi açısından
aynca önem kazanmaktadır.

Yi3'ecclıiçecek işletmesinde kalite, satın alma süreci ile başlamaktadır, Etkin bir satın
ulr;ı fonksjy-cnu doğru ürünün istenilen kalitede, uygun fiyatla, doğru yerden ve doğru
za-ısnda tedarik edilmesi amaçlannı taşımaktadır. Toplam kalite yönetimini kabul eden
İŞletme, satın alma faaliyetlerinde yuksİk standartlar koyarak saİın alma prosedürlerini
ve,. ü'öntemlerini saptamakta, satıcı firmalan seçmekte, değerlendirmekte ve
Cenetlemektedır. Bazı zincir yiyecek-içecek işletmeleri, daha da ileri gldereı<, satıcıİı'ıııYa üretim sistemlerini geliştirmek ve standaı,tlannı yükseltmek konusunda destek
de sağlamaktadır.
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Teslim alma sürecinde, satın alınan malzemelerin spesifikasyonlara ve prosedürlere
uygun olup olmadığının saptanması ve uygun olanların teslim alrnması kaliteli üretim
için önem kazanmaktadır. Bunun için sevkiyatta kullanılan araçlardan, teslim alınan
malzemelerin taşrmast gereken özelliklere kadar bütün spesifikasyonlar tek tek
belirlenmeli ve bununla ilgili prosedürler saptanmalrdır. Bu prosedürlere uygun olarak
yapılan kalite kontrol sonucunda ürünler teslim alınmalrdır. Yiyecek-içecek işletmelerinde
teslim alma sürecinde istenmeyen maliyet kalemlerinin ortaya çrkmamasr için, bu göreve
uygun bilgi, beceri ve tutumlara sahip teslim alma personelinin çalrştınlması önem
kazanmaktadır.

Yiyecek-içecek işletmelerinde toplam kalite yönetimi içerisinde, kaliteli üretim için
depolama önemli yer tutmaktadır. Uygun olmayan koşullarda depolanan malzeme ile
yapılan üretim sonucunda hatalı ürünün ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu durum da
maliyetlerin artmaslna neden olacaktrr. Bu nedenle depolarda alınacak fiziksel önlemler
ile depolama sistemleri ve depolardaki sıcaklık dereceleri ile ilgili prosedürlerin
belirlenmesi ve bunlara titizlikle u5rulması konusunda gereken bütün önlemler
ahnmalıdır.

Depodan mal verme sürecinde, kayıtların tutulması ve malzemelerin hangi sisteme göre
giriş çıkışının yapılacağı önem kazanmaktadır, Bununla ilgili saptanan prosedürler, depo
görevlileri tarafından doğru olarak uygulanmalıdr.

Kalite güvence sistemi kurulan yiyecek-içecek işletmelerinde üretim, yani yiyecek-
içeceklerin hazırlanması ve pişirilmesi sürecinde de kaliteyi sağlayabilmek için, her ürün
ve her aşama için ayrı ayrı hazı/rama prosedürleri saptanmalıdrr. Üretim sistemleri,
ekipmanların spesifikasyonlan ve kullanrmı gibi konularda çalışanlar ayrıntıh bir
eğitimden geçirilmelidir. Ayrıca bütün önlemlere rağmen oluşabilecek hatalı ürünlerin
müşteriye servis edilmemesi için, üretim süreci boyunca etkin bir şekilde kalite
denetimleri yapılmalıdır. Bir sonraki süreç müşteri kabul edilerek, ürünün hatasız
olarak sonraki sürece aktırılması gerekliliği sürekli eğitim faaliyetleriyle gündemde
tutulmahdır

Servis süreci, kaliteli ürün veya hizmetin dış müşteriye sunumunda son halkadır.
yiyecek-içecek işletmesinde servis esnasında toplam kalite anlaylşına uygun olarak
koşulsuz müşteri memnuniyeti esas alınmalıdır. İşletmenin özelliklerine göre servisle ilgili
prosedürlerin belirlenmesi ve servis elemanlarının bu prosedürlere göre eğitimden
geçirilmesi önem kazamaktadrr. Yiyecek-içecek işletmesirrde ayrrca müşteri şikayetlerini
karşılama rehberi ve müşterilerin öze| istekleri ile ilgili prosedürlerin belirlenmesi,

çaltşanlann müşteri memnuniyetlerini sağlama kunusunda daha başarrlı olmalarını
sağlayacaktır.

Yiyecek-içecek işletmelerinde sanitasyon ve güvenlik prosedürleri bir zorunluk olarak
kabul edilmeli ve işletmede tüm süreçlerde bu prosedürlerin kesinlikle uygulanmasl
sağlanmalıdır. Yiyecek zehirlenmeleri veya kazal,ar sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuz
durumlar sadec: müşterilerin ya da çalışanların sağlığını tehlikeye sokmakla kalmayacak
aynı zamanda is."tmenin olumsuz bir üne sahip olmasına da neden olacaktır. Bu nedenle
yiyecek-içecel.: malzemeleri hijyen koşullarda satın allnmalı, depolanmalı, hazrrlanmalı ve

servis edilmelidir. İşletmede müşterilere ve çalışanlara zarar verebilecek her türlü tehlike
durumu ortadan kaldırılmalıdır. Aynca yiyecek-içecek işletmelerinde çalışan personelin
sağlık durumları yakından takip edilerek her türlü sağlık kontrolleri periyodik olarak
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yaprlmalı ve sanitasyon ve güvenlik konusunda eğitim çalıŞmalan süreklilik
kazanmalrdır.

Yiyecek-içecek işletmelerinde toplam kalite yönetiminin uygulanmasında, ürünün veya
hizmetin üretildikten sonra denetlenmesi yerine iş süreçlerinin denetlenmesi ve
iyileştirilmesi anlayışrna önem verilmelidir. İşletmenin iş süreçlerini sürekli iyileştirmesi
ile hatalar ve sorunlar ortaya çıkmadan önlenebilecek ve böylece, kalitesiz ürünün
ortaya çıkmasşıla oluşacak uygunsuzluk maliyetlerinden de tasarruf edilmiş olunacaktlr.
Bu nedenle, artan rekabet koşullannda başarılı olmak isteyen yiyecek-içecek
işletmelerine toplam kalite yönetimi felsefesine uygun bir yönetim şekli önerilmektedir,

ı(AYNAKçA

Albayrak, Nedim ; "Otel Mutfağında Hijyen Uygul,amatrarı", Gastronomi Dergi, Sayr 9,
1994,

Akal, Zuhal; "Toplam Kaltte Yönetimi ve Performans Ölçme ve Değerlendlrme
Sistemleri" , Verimlilik Dergisi, Toplam Kalite Özel Sayı, 1995.

Aktaş, Ahmet; Ağırlama ve Hizmet İşletmelerinde Yiyecek ve İçecek Yönetimi,
Antalya, 1995.

Bölükoğlu, İlhan; "Kltleye Yönelik Ylyecek-İçecek İşletmelerinde Optimizasyon" ,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Do|oız Eylül Üniversitesi, İzmir, 1988.

Brownell, Judi - Jameson, Daphne; "Getting Quality out on the Street: A Case of
Shoıp and Tell", Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, February 1996.

Çavdar, Melih; "Mutfak Yönetimi Açısından İç Düzenleme, Araç- Gereç ve
Donanım §eçiml", Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi Semineri, İstanbul, 23 Kasım
l989.

Davis, Bernard - Stone, Sally; Food & Beverage Managemeıt, William Heinemann Ltd,
London,1986.

Doğan, Üzeyme; Kalite Yönetimi ve Kontrolu, İstikl,al matbaası, İzmir, 1991.

Imai, Masaaki; Kaizen,2. Baskı, BRİSA, Aralık 1994.

[arber, C.; "U§tGr Kallte Yönetlml", VII. Uluslararası İzmirTekştil veHazır Giyim
Sempoz5rumu, Tebliğler, 19-23 Nisan 1996, Ege Üniversitesi Basımevi.

Gözlü, Sıtkı; "Üretim, Verimlllik ve Topl,am Kalite Yönetlmi", Toplam Kalite
Yönetiminde Türkiye Perspektifi, Toplam Kalite Yönetimi Araştırma Komitesi, istanbul,
1994.

Iverson, Kathleen M.; Introductlon To Hospitality Management, Van Nostrand
ReinHold, New York, 1989.

Kavrakoğlu, İbra_ıim; Kalite, RekabetçiYönetim Dizisi 1, İstanbul, i993.
Kavrakoğlu. İOrahim; Toplam Kaltte Yönetimi l 2, Kal Der yayınları, 2. Baskı, İstanbul,
1994.

,
,

a

138

.a,.

a

_



Knight, John B.-Kotschevar, Lendal H.; Quantity Food Pıoduction, Planning and
Management, VNR, New York, 1989.

Korzay,Meral; Otel-Motel-RestoranİşletmelerindeTedarikveMateryal
Yönetimi, İstiklal Matbaası, lzrnir, |977,

Longenecker, Clinton O. - Scazzero Joseph A.; "The Ongolng Challenge Of Total
Quality Maıagement", The TQM Magazine , Vo1.8, Num.2, 1996.

Mess Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi; Kalite Matiyetleri, 19 Eylül 1994.

Moen, Ronald D. - Thomas, W. Nolan - Lloyd, P. Provost; Improving Quality Through
Planned Experimentation, Mc Graw- Hill Inc., 1992.

Ninemeier, Jack D.; Food and Beverage Management; The Educational Instltute of The
American Hotel-Motel Association, Michigan, 1 995.

Oral, Saime-Kurgun, O. Avşar; Otel İşletmeciliği ve Otel İşletmelerinde Verimlilik
Analizi, İzmir, 1997,

Peşkiroğlu, Nurettin; " Toplam Kalite Yönetimi §istemi ve I§O 9OOO Standardları" ,

Verimlilik Dergisi, |994 l l.
Reeves, Carol A. - Bednar, David A.; "Quality as §ymphoni1" , CORNELL Hotel &
Restaurant Administration Quarterly, VOL 36. N0.3, June 1995.

Stevens, Pete - Knutson, Bonnie - Patton, Mark; "DIIIIE§ERV:A Tool for Measuring
§ervice Quality in Restaurants" , CORNELL Hotel &Restaurant Administration
Quarterly, VOL.36, N0.2, April 1995.

Toplam Kalite Yönetimi Araştırma Komitesi , Topl,ım Kalite Yönetiminde Türkiye
PerspeLtifi, İstanbul, Eylül, 1994.

Tosun, Kemal; İşletme Yönetlmi, Mars Yayın Ltd,, İstanbu|, |984,

TS 9005, Kalite Sözlüğü, Arahk 1991.

TS-ISO 9004 ; Kalite Yönetimi ve Kalite Sistemi Elemanları-Kılaınız, Aralık,
1991.

TS-ISO 9OO4-2; Kalite Yönetiıni ve Kalite Sisteml Elemanları-Kısım 2 - Idıiİmetlet
İçin Kılavu z, Temrnız |992.

Tricket, Jill; The Prevention of Food Poislnlng, StanleyThornes (Publishers) Ltd.,
Third Edition, London, 1993.

Yükçü, Süleyman - Kurgun, O. Avşar; " Otel İşletmelÖrinde Kalite Maliyetleri ve Tek
Düzen hesap Planında İzlenmesi", T\ırizmde Seçme Makalele: 26,Tırizm Geliştirme ve
Eğitim Vakfi Yayını No:39, İstanbul,.Ekim 1996.

İ
]3

ı
*

139

.,t

,E
-:



ı
a

e

Yrd. Doç.Dr. Orhan Mesut Sezgin
Gqzt Ünlaersltesl

Ticaret Turlzm Eğttim Fakültesi

TuRistir İşıu"rMELERDE çAMAşIRHAIv ELERiu öuEMi :

Turistik işletmelerde özellikle konaklama işletmelerinde çamaşırhane
hZmetlerinin önemi çok büyüktür. Modern otel yönetiminde otel gelirlerinin %55'i oda
satrşlarrndan elde edilmektedir. Bu nedenle çamaşırhanesi modern hizmet veremeyen
işletmelerde bu gelirin elde edilmesi müml«in değildir.

Tlırizm sektöründe hergün yeni oteller hizmete girmektedir. Ancak, bu yeni
açılan otellerin pek çoğunda yapmlş olduğumuz araştırmalarda modern bir çamaşrrhane'planlaması (çamaşırhane planlama anketi tebliğin son kısmında verilmiştir) ve makina
seçimi bakımından gerekli araştlrmanrn yapılmadrğrnr görmekteyiz. Örneğin; Ankara
Sheraton Oteli'nin çamaşırhanesinde birçok makina hizmet dışı bir şekilde boş yere
durmaktadır. Bunun da başlıca sebebi 'çamaşırhane planlaması' ve makina seçimi
yapılırken teknik elemanın yanında tecrübeli bir çamaşırhane müdürünün
bulunmamasıdrr. Tebliğimizin amacı, yapılmakta olan yanlışlıkların önlenmesi ve
çamaşırhanedeki verimin arttırrlmasıdır.

Tebliğimizde yer alan teknik bilgiler ve araştlrmatar U.S.A. Milnor Firmasr ile
Türkiye'deki Tolkar Makina Sanayii ve Ticardt A.Ş.'nin teknik yardrmları ile sağlanmış
bulunmaktadır.

çamaşırhane veriminin Artırılması:

Herşeyin olduğu gibi çamaşır yıkamanın da bir bedeli vardrr. Önemli olan bu
maliyeti makul bir seviyede tutabilmektir.

ÇamaŞrr temZliğinin toplam maliyeti aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır.

1) Çamaşır yenileme giderleri,
2| Yıkama maddeleri gideri,
3) Çamaşırhanede çalışan personelin ücretleri,
4| Çamaşırhanede kullanılan enerji (yakıt, elektrik ve su) giderleri,
5) Makina ve techizatın amortisman, tamir ve bakrm giderleri,
6) Genel giderlerden çamaşırhane bölümüne düşen gider payı.

Verimin arttrılması için yanlış yerden tasarnıfa giİmemeliyiz. Örneğin, ucuz ve
kalitesiz yıkama malzemeleri kullanarak, yıkama maddesini gerekli kullanım miktarından
kısıntuıa gitmek, yanlış yerden tassaruf etmek demektir. Çamaşır yıkamada gerçek
tasarnıf, ÇamaŞırları ternizve yıpratmadan yıkamakla sağlanrr. ÇamaşırlarınwıntJrtemn
Ve uzun ömürlü olmasıni istiyorsanız bunun en ekonomik yolu, çamaşırlan hakkını
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vererek Jnkamaktlr. Örneğin, tasarruf amacıyla yıkama maddesi kullanımında krsıntrya
gittiniz veya kalitesi düşük ucuz bir temizlik maddesi kullandmız. Bunun maliyetinize
etkisi ne olacaktrr? Başlangıçta yıkama maliyeüniz azalmış gibi görünecektir. Ancak,
toplam maliyete etkisi en fazla YoIO civarında kalır. Yaptığınız kısıntr diğer maliyet
unsurlarrnı etkilemez. Aynı miktarda yakıt, elektrik personel v.s. kullanmaya devam
edersiniz. Bu nedenle çamaşlr yıkama giderlerinde gerçek tasarruf ve verimin
arttrrılması aşağıdaki tedbirleri almakla mümkıindür.

1) Yıkamada kullanılan suJrun sertlik derecesini |ızIıIaı7 bir kuruluşa ölçtürünüz (Bir
litre suyun içindeki kireç ve madensel tozlıarın toplam miktarı suJrun sertliği olarak
ölçülmektedir).

2| Su5run sertliğine uygun yıkama maddesi kullanınınız.
3) Önerilen miktarda yani ölÖüde yıkama maddesi kullanınız.
4| Yıkama ve durulamada önerilen miktardan daha yüksek seviyede su kullanmayrnız.
5) Ağartma maddesini (çamaşır suyu gibi) bilinçli ve kontrollü kullanınız.
6) Kullanılan su sert veya çok sert ise su arıtma tesisi yapılmaslnl sağlayınız.
7| Çamaşrrhane h2metlerinin ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için önce

Çamaşrrhane Planlama Anketi'ni ve daha sonra da İş Yükri Analizi'ni yaptr,:ıflz
S) Çamaşırhanede otomatik çamaşır makinasr kullanmayı tercih ediniz

Çamaşırhanede işçilik ücretleri tek başına en yüksek maliyeti oluşturduğundan,
çamaşırhane için seçilecek makinaların tam otomatik olması personel giderlerinde
büyük tasarruf sağlayacaktır.

Tam otomatik çamaşır makinaları ile yapılan işin kalitesi otomatik kontrol altında
daha randımanlı olmaktadır. Tam otomatik, kombine(birleşik) ğamaşır yıkama ve srkma
makinalarr iki makinanın fonksiyonunu birleştirmiş olduğundan hem yerden, hem de
işçilikten işletmeye büyük kazanç sağlamaktadır. İşçiliken kazanmanın ne şekilde olacağı
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Tam otomatik çamaşır makinalannda iş gücü tasarrufunu gösteren tablo:

YAPILAN İ§ OTOMATİK OLMAYAN MAKİNA OTOMATİK MAKİNA

Kuru Ağrlık Yaş Ağırlık Kuru Aforlrk Yaş Ağırlık

İ
ıı

f

rİ
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- Çamaşır makinaslna yükleme
- Nakliye arabaslna boşaltma
- sıkma makinaslna nakil
- Sıkma makinaslna yükleme
- Sıkma makinasından boşaltma

0 aSkg aSkg 0
0 170kg 0 0
0 170kg 0 0
0 170kg 0 O

0 68ke O 68kg

ToPLAM O 578kg 45kg 68kg

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere çamaşır yıkama ve sıkma işlemi ayrl ayrl
olan makinalarda 45 kg'lık kuru çamaştnn ağırlığı yaklaşık 60Okg.'a ulaşmaktadır. Tam
otomatik makinalarda ise bu iş yükü 68kg. olmaktadır (Kaynak: Laundry Planning Guide
For Hotels And Motels, P.Milnor Cor. Booklet 8566 U.S.A., 1995).

MANuEL ııexiıtaıaR vE FuLL oToMATiK ııaxiuaıaRIu KARşILAşTIRILMAsI
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1. çALışMA **İ' AçISINDAII: Manuel makinalarda srkma ve yıkama işlemi farklı
makinalarda yapıldığından dolayı, ihtiyaç duyulan çalışma alanı full otomatik makinalara
göre daha fazla olmaktadır.

2. PERSONEL SAYISI AÇlSIllDAN: Manuel makinalarda yıkama işlemiile ilgili tüm
aşamalar ( su alma, ısltma, deterjan ilavesi, su boşaltma, sıkma) işlemleri ve çamaşırı bir
başka makinaya taşlma işlemleri direkt olarak personel tatbiki ile olmaktadır. Otomatik
makinalarda ise personelin yapacağr işlem, mevcut 32 sabit veya 5 değiştirilebilir
programdan birini yıkanacak çamaşır cinsine göre seçmek ve deterjan gözüne yıkama
işlemi sonuna kadar yetecek deterjanı koymaktan ibarettir. Bu işler tamamlandıktan
sonra tüm aşamalar otomatik olarak makina tarafından gerçekleştirilecektir.

3. SU SARFİYATI AÇISINDAN: Manuel makinalarda çamaşrra uygulanan mekanik
çitileme sistem olarak daha büyük hacimlerde gerçekleştiğinde, otomatik makinalara
oranla her 100lt. suda 35lt. fazla suya ihtiyaç duyulur. 20 kg/sf kapasiteli manuel
makinalarda 80lt. suya ihtiyaç duyulurken aynı kapasiteli otomatik makinalarda 58lt. su
sarfiyatr olmaktadır. Bu durumda manuel makinalarda lkg. ça,maşıra düşen şu oranı l'e
4 iken otomatik makinalarda bu oran |'e 2,9 düşmektedir. Bir yrkama işleminin 1 ön
yıkama, 1 ana yıkama ve 3 tekrar durulama olduğu gözönüne alınır ve günlük mesai
içinde bu işlemlerin 8 kez tekrarlandığı düşünülürse, manuel makinalarda 1 yıkamada
4O0lt. ve gün içinde 32001t. su harcanırken; otomatik makinalarda 1 yıkamada 29Olt. ve
gün içinde 232O|t, su harcanmaktadır.

4. YIKAMA SIIYUIYUN ISITILMASI VE ISI KAYBI AÇISINDAN: Manuel makinalarda
sistem yrkama suJrunu ısıtmaktan ziyade dışarıdan beslenen sıcak su5run ısrsını sabit
tutabilecek şekildedir. Ayrıca otomatik makinalara oranla çok daha fazla suya ihtiyaç
duymalarr ve yine dış tambur yüzeyinin tecritsiz ve alan olarak daha faa|a olmasından
dolayı meydana gelen ısı kaybı oranı ve buna bağh olarak suJru lsrtmakta veya sıcak
tutmakta kullanılacak enerji sarfiyatı o/o5O oranında daha faz|a olmaktadrr.

5. DETER.IAN SARI'İYATI AÇISIIIDAN: Çamaşırların ağartrlmaşında kullanılan aktif
temizleme maddeleri reaksiyona girebilmeleri için karıştırrldıkları şu oranında
kullanılırlar. TSE standartlarına uygun yıkama maddesi üreten firmalar her 1 lt. suJrun
sertlik derecesine göre 7 ila 15 gr. deterjan kullanılmasını önermektedirler. Bu durumda
kuwetli bir yoğunluğu oluşturabilmek için her 1 lt. suya karıştırılacak (orta sertlikte bir
su için) 11 gr. deterjan gereklidir. 1 yıkama işleminde : manuel makinalarda 90 lt.su x 11
gr. deterjan = 99O gr. deterjan gerekliyken, otomatik makinalarda 58 lt.su x 11 gr.
deterjan= 638 gr. deterjan yeterli olmaktadır. Tasarruf edilen deterjan miktarı 352 gr. her
yıkama içindir. (20 kg/sf kapasiteli makinalar baz alınmıştır).

6. ÇEVRE KORUMASI AÇISINDAN: Kullanılan su miktarındaki azalma nedeniyle atık
deterjanh su miktarı da bağımlı olarak aza|maktadır. Antma ünitesi bulunan tesislerde
mevcut tesisin yülni de doğal olarak azalmaktadır.

7. YIı<ANAN ÇAMAŞIRLARDAKİ MEYDANA GELEN YIPRAİ{MA AçISINDAN: otomatik
makinalarda su ısısl, çamaşırın cins ve leke türüne göre oda sıcaklığından kaynama
derecesine kadar belli periyotlarla yükselmekte ve aynr şekilde kullanılacak yıkama
maddeleri de bu periyotlarda yıkama suJruna otomatik olarak makina tarafından
karıştırıldığından kullanılan deterjandan maksimum verim ve hijyenik esaslara uygun
verim elde edilmektedir. Manuel makinalarda ise aynı verimliliğe ulaşabilmek için
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özellikle hastane çamaşırlarında; kan, protein ve bakteriye| bazı lekelerde klor içeren
yıkama maddeleri kullanıldığından dolayı otomatik makinalarda olduğu gibi kimyasal
karıştırma programt da bulunmadığından ve dolayısıyla daha çok klorlu madde
bulunmasrna rağmen engellenemeyen direkt temas çamaşırlarrn kısa sürede
yrpranmaslna yol açmaktadr. Tekstil yıpranmasl manuel makinalarda %o15 iken
otomatik makinalarda 7o5 oranrnda olmaktadır.

SİLİIIDİR ÜrÜ İİeXİNALARI İİP SANTİİ KURUTMALI ÜTÜ MAKİIYALARINİIY
KARŞİLAŞTIRILMASI

I.ÇALIŞMA ALANI AÇISINDAN: Silindir ütü makinaları ütülenecek çamaşırı önden alıp,
ütülenmiş çamaşırl arkadan verme özelliğine sahiptir. Bantlı kurutmalı ütü
makinalarında ise, istenildiğinde ütülenecek çamaşırı verdiğimiz yönden, ütülenmiş
çamaşlrı alabilme özelliği olduğundan o/o50 oranrnda çalışma alanıkazancı yaratlr.

2. PERSONEL SAYISI AÇISINDAN: Silindir ütülerde ütüleme yapabilmek için en az 2
elemana ihtiyaç du5rulurken, bantlı kurutmalı ütü makinalarrnda aynı işlemi tek
elemanla gerçekleştirmek mümkündür. Böylece personel sayrsl açıslndan 7o5O kazanç
sağlar.

3. sTERLİzp ÖzpııİĞİ AçIsIItDAlt: Silindir ütülerde, ütüleme ısısl maksimum 90-110
C 'ye kadar yükselebilir. Banth kurutmalı ütü makinalarında ise, çamaşıra ütüleme
anlnda uygulanan sıcaklık 250-280 C kadar yükseltilebilrnektedir. Sadece hastane ve
ameliyathane çamaşırlarında değil, insanların topluca yaşadığı her yerde çamaşırlann
tüm mikroplardan temizlenmesi günümüzde daha da önem kazanmıŞtır. Bu nedenle
sterilize öze|liği sebebiyle, sağlık açısından bantlı kurutmalı ütü makinaları %1O0 güven
verir.

4. üTüLEIIEN çAMAşIRIII YIPRANMASı AçISINDAN: Silindir ütüler, çalışma sistemi
olan ütüleme sıcaklrğını sağlayan bir silindir yata$ ve bunun üzerinde dönerek çamaşıra
baskı yapan bir silindirden oluşmaktadrr. Bu sistemde silindir yatağında veya bu yatağa
baskı yapan silindirde oluşabilecek en ufak bir ölçü hatası, ütülemeyi ve çamaşırı
bozmakta; çamaşırda yanma, ylpranma ve yırtılma gibi hatalara sebep olmaktadır. Banth
kurutmalı ütü makinasında ise ütüleme sıcakhğlna silindirin içten ısıtılması ile
ulaşrlmakta ve ütüleme işlemi bu silindire baskı yapan yüksek teknoloji ile üretilmiş nem
verici bant keçeler ile sağlanır. Böylece hem kurutmayı hem de ütülemeyi aynı zamanda
sağlamak ile kalmaz, çamaşlrrn yrpranması, yırtrlması veya yanması gibi hasarlar
önlenmiş olur.

5. İşLERLİK AÇI§INDAN: Silindir ütülerde sadece kurutulmuş çamaşlr ütülenebilir.,
oysa banth kurutmalı ütü makinalarında sıkma işlemi görmüş çamaşır, nemli olarak
ütülemeye verilir, herhangi bir kurutucuya gerek yoktur. Çamaşrrlar, keçeler, silindir ve
yüksek ısı sayesinde kurur, sterlize olur ve ütülenir.

ÇAMAŞIRHANE PLAIILAMA ANKETİ
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Müessesenin Adı
Adresi
Şehir Yer
Telefon No
Temas Kurulacak Kişi
Tek Yataklı Oda Sayısı Çift Yataklı Oda Sayrsı
ortalama Dolma yüzdesi Senelik Ortalama Doluş Oranı
Ote| / motelde kalan Personelin Sayısı
Halen faal bir çamaşırhaneniz var mı? Günlük çalışma saati
Haftalık gıin sayısl Çamaşırhane personel sayısı
Yıllık Bordro Tütarı
$ranlız çamaşırhane personeli ve bilfiil çamaşlr yıkama işleminde çalışanlar)
Halen dışarda çamaşlr yıkatıyor musunuz?
Senelik maliyet tutarı
Dışardan aldığınız hizmetlere ilaveten kendi tesislerinizde de çamaştr
yrkryormu§unuz?
Tesisle rinizde yıkanan çamaşlrlar ı y azınw?

yüzme havuzun|tz var mı? Günde havuzu kullananların saylsı
Berber var mı? Günlük hizrnet verdiğimü şteri saylsl
Güzellik salonu var mı? Günlük h,izrnet verdiğimüşteri saylsr
Bar veya kokteyl salonu var mı? Günlük };,izmet verdiğimüşteri sayısı
Lokanta var mı? Günlük hizmet verdiğimüşteri saylsl
Masa adedi Sandalye sayısı
Masa örtüsü musunuz?
Masad a bez var mı?
kontuarda bez peçete var mı?
Büyümeyi planlıyor musun uz? ılave edilecek kısımlar
Daha büyük lokanta Ne zaman genişleveceksiniz?
Doğal gaz(lO0O BTU) var mı? 1000m3
Yüksek basınçlı buhar ( 100 psi) var mı?
yakıt cinsi? Kwh

m3
hizmetleri var mı? Ebadı?

Taban ?
Bodrum kat Zemin kat katlar
Tavan
Çamaşırhaneye açılan en büyük kapının ebadı
(lütfen ayrıclları (paravana),kapılar1, merdiven ve kolonları ölçülü olarak gösteren bir

3
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YAPILANMA Y,AKtAşIMI
TAsARIMIYENİDEN

Araştırızrıa Göreatisi Oga Agteıniz SEYMEN
Balıkesir Ünlaersitesf

Tıırizm İşletıneclltğ t ue Otelclltk Yüksekokulu

ciniş
yönetim ve organizasyon düşüncesi, 1960'lı yıllardan günümüze önemli

değişiklikler göstermiştir. Özellikle son yıllarda araştırmalara hız verildiği ve birleŞtirici
kuİamların ortaya atıldığı görülmektedir. Bu kuramlar neticesinde gündeme gelen her
yeni yaklaşım işletme yöneticilerini kısa sürede etkisi altrna almakta ve bir süre gerek
teorik gerekse uygulamalı çalrşmalar bu yaklaşımların etkisiyle yön değiştirebilmektedir.
Özellikle mevcut yönetim ve organizasyon yaprlarında iyileştirmeye yönelik ve aşamalı
değişiklikler yapmayl amaçlayan yaklaşımlar sözü edilen dönemde en kalıcı ve Çarpıcı
etkilere sahip olmuşlardrr. Örneğin Toplam Kalite Yönetimi bu dönemde üzerinde en çok
konuşulan ve uygulama olanağı bulan felsefe olarak bilinmektedir.

Ancak son yıllarda ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde büyük lııtiçük birÇok
işletmenin gündemine giren ve başarrlı sonuçlar doğurduğu için de gündemde kalmayı
başaran bir diğer yönetim-organizasyon felsefesi Yeniden Yapılanma (Reengineering)dır.
İşletme yönetiminde her alanda sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen Toplam
Kalite yönetimi anlayışından daha farklı olarak Yeniden Yapılanma, iŞletmelerin
süreçlerinde aşamalr ve marjinal iyileştirmeler yerine köklü ve bütünsel değiŞiklikler
yapmayl öngörrnektedir. İki yaklaşım arasındaki en temel farkhlık Yeniden Yapılanina'nrn
iş anlayışını temelden değiştirmeyi hedef almasıdır, Katılımcı yönetim, İnsan unsurunun
ön plana alınması, personelin yetkelenÇirilmesi, müşteri odaklıhk, yalın örgüt yaPısı,
gereksiz ve katma değer yaratmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılması, karar verme
mekan2masının hızlandırılması gibi ilk anda söylenebilen önemli benzerlikleri
taşımalarına karşrn, daha önce de belirtildiği gibi Yeniden Yapılanma baŞtan aŞağı bir
değişim zinciri oluşturmasıyla kendine özgü kurallar ve yapılar getirir.

Tüm pazar bölümlerinde çok hızlı büyüyen bir rekabet ortamında ayakta kalma
mücadelesi veren, müşterilerinin giderek artan ve çeşitlenen beklentilerini "kalite maliyet-
hld üçgeninde karşılamakta zorlanan; tüm bunların yanlsrra kullandıkları bilgi
teknolojisinin yeni oluşumlara ve bakrş açılarına ittiği otel işletmeleri iÇin de, diğer
yönetim-organizasyon yaklaşımlarr arasında Yeniden Yaprlanma bir alternatif olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışma Yeniden Yapılanma Felsefesinin otel işletmeleri açısından ana
çizgileriyle değerlendirilmesini amaçlamakta ve iş süreçlerİnin yenİden tasarımlanması
konusunda yoğunlaşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümü Yeniden Yapılanma
Felsefesinin Temel Kavramlarr, Kısa Tarihçesi ve Farklılıkları üzerinde dururken; ikinci
bölümde bir otel i§letmesinin Yeniden Yapılanma Uygulaması "iş süreçlerinin yeniden
tasarlml" boyutuyla ve ana hatlarıyla açıklanmaya çalışılmaktadır.
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I.BöLüM: yEuiDtlt vAnILANMA FELsEFEsiItiN I(AvRAMsAL içBniĞi

1. I.YENİDEN YAPILANMA NEDİR?

Son yıllarda Toplam Kalite Yönetiminden sonra en çok sözü edilen yönetim ve
organizasyon yaklaşımlarından birisi de Yeniden Yapılanma (YY) dır. Literatürde baştan
Tasarlama, Baştan Oluşturma, Değişim Mühendisliği, Süreç Yenileme, Yeniden
Süreçleme gibi değişik kavramlarla da ifade edilebilen YY aşağıdaki şekillerde
tanrmlanabilir.

YY, stratejik önemi olan ve katma değer yaratan işletme süreçlerinin ve bunların
dayandığı tüm sistemlerin, politikaların ve örgütsel yaplnln, verimliliği artrracak ve iş
akrşında optimumu sağlayacak şekilde kökten ve hızlı biçimde yeniden tasarlanmasıdır.
(1)

W, maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi çağımızın en önemli performans ölçülerinde
çarpıcı gelişmeler sağlamak amacryla İş süreçlerinin temelden yeniden düşünülmesi ve
gerçekçi bir şekilde yeniden tasarımlanmasıdır. (2)

YY, zamandan, maliyetlerden ve servisten kazanmak amacşıla süreçlerin radikal bir
şekilde tekrardan tasarlanmasıdır(3)

Bilindiği gibi 199O'lı yıllar, işletme yönetimi ve orgaıizasyon alanında öncelikle
stratejik düzeyde, daha sonra da operasyonel ve örgütsel yapılanma düzeylerinde hızla
yaygınlaşan bir değişimin yaşandığı yıllardır. 1990'h yılların hakim çevresel değişmeleri
olarak ortaya çıkan globalleşme, küreselleşme, demokratikleşme ve insan hakları, bilgi
işleme ve haberleşme teknolojisindeki gelişmeler ve artan rekabet yeni kavram ve
tekniklerin uygulanmasrnr zorunlu hale getirmektedir. (a) YY'ye ilişkin 5rukarıda verilen
tanımlar incelendiğind,e bazı önemli kavramların bu değişimlere uJrum sağlanmasındaki
rolü farkedilebilir; köklü ve çarplcı değişiklikler yaratma, katma değer yaratan süreçler,
temelden yeniden düşünme, yeniden tasarımlama gibi..,.

İşletmeler YY yolu ile, temel görev ve sorumluluklarrnı, işlevlerini yeni bir bakış ve
sorgulama ile ele alabilirler. Yapılan tüm işler, iç ve dış çevresel gelişmeler de dikkate
alrnarak yeniden tasarımlanabilir. Performansta yaratıcr sıçrama ve gelişmeler
sağlanabilir ve böylelikle rekabet ç2gisi aşılabilir.

Yönetim biliminde önemli bir yer tutan Drucker, l.92O'lerden yani modern işletme
organizasyonlarının ortaya çıktığı günden bu yana, ilk defa 199O'h yıllarda daha'f,az|a
işletmenin nyeniden yapılanacağını" ve bu yeniden yapılanmanın daha radikal olacağınr
ifade etmiştir. (5)

1.2.YENİDEIY YAPILANMANıN KISA TARİHçESİ

YY'nın bir yönetim yaklaşımı olarak tamamıyla yeni ve özgün olup olmadığı
konusunda çelişkili fikirler mevcuttur. Örneğin 2O.yiizyılın başında Amerikan Deniz
Kuwetleri'nde yapılan çalışmaların bir tür YY olduğunu savunanlar yanında, 191O'lu
yıllarda Henry Ford'un otomobil üretiminde yapttğl çahşmaların da YY olarak
nitelenebileceğini öne sürenler bulunmaktadır. Bu göruşü savunanlara göre,
günümüzdeki yenilik, sözkonusu çalışmaların bir isim altında toplanmasr ve daha
sistematik bir yaklaşıma oturtulmasıdır(1).
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Ancak YY'nın bir yönetim-organizasyon yaklaşımı olarak netlik kazanmasına
ilişkin örnekler çok yakın bir dönemin ürünüdürler: IBM Credit, Kodak, Ford Motor gibi
dünya devleri ile Taco Bell Fast Food Zinciri gibi... Yine de YY'nrn açık ve somut bir
kavram olarak ortaya atıldığını söylemek güçtür. İlk etapta, sözü edilen bu büyük ve
başarılı şirketlerin kısa sürede elde ettikleri çarpıcı gelişmeler karşısında yapılan
incelemeler sonucunda ortak noktaların bulunması ile YY tanrmlna ulaşılmıştır(6).

YY'nın bu bağlamda kısa denilebilecek tarihçesi incelendiğinde, üç tür işletmenin
böyle bir yönetsel yaklaşrmı benimsediği görülmektedir: Bunlardan ilki, son derece
önemli yaşamsal sorunlarla karşılaşarak büyük bir değişim geçirmesi zorunlu olan
işletmelerdir. İkinci grubu başı henüz derde girmediği halde ileride karşilaşabilecekleri
sorunları önceden görebilen yöneticilere sahip işletmeler oluşturur. Üçüncüsü ise, doruk
noktasında olan, ancak performanslarını iyice arttırarak rekabet çizgisini çok 5ükseltmeyi
amaçlayan işletmelerdir. Ancak YY uygulayan her üç tip işletmenin çalışmaları
incelendiğinde dört anahtar sözcüğün odak noktaları olduğu görülebilir: TEMEL,
RADİKAL, çARPICI ve sÜneÇ. Yani temel sorunlarrn sorulduğu, tüm işlerin yeniden
yaratıldığı, performansta marjinal veya aşamalı değil çarpıcı değişikliklerin amaçlandığı
ve tamamlyla süreçlere odaklaşan bir düşünce tarzl, tüm yeniden yapılanan işletmelerde
geçerlidir(6).

z.göıüM: oTEL İşıntıvıeınRİNDE w tryGuLAıllAsININ, İş SüREçLERİNİN
YENİDEIY TASARIMI BOYUTI,YLA AIIA HATLARIYLA İİİCSİPUMPSİ

2.1.oTEL İşınrıvınınnİNİ YY,YA İrpx aue FAKTÖRLER

Yönetim ve organizasyon düşüncesinde meydana gelen pekçok yenilik diğer
sektörlerdeki işletmelerde olduğu gibi, hizmet sektöründe önemli bir ağırlığa sahip olan
otel işletmelerini de etkisi altına almaktadır. YY da bu bağlamda otel işletmeleri için bir
alternatif oluşturmaktadır. Otel işletmeleri, gerek global düzeyde tüm işletmeleri etkisi
altrna alan değişimler - rekabetin artması, müşteri taleplerindeki artış ve çeşitlilik,
haberleşme teknolojisindeki gelişme, hizmet ve ürün üretiminde ve sunumunda yüksek
kalite, düşük maliyet u. İa yakalayabilme gereği gibi- yanında geleneksel örgüt
yapılarının artık çağımızın !ı.ızlıı değişimine yanıt verebilmedeki yetersizlikleri nedeniyle
yeni oluşumlara, düşünce ve kavramlara açık olmak ve bunları uygulayabilecek kararlılık
ve cesareti göstermek durumundadırlar.

Geleneksel fonksiyonel örgüt yapılarının, günümüzde otel işletmelerinin
gereksinimleri ve özellikle çağa ayak uydurma çabaları gözönüne alındığında yetersiz
kaldığı görülmektedir. Otel işletmeleri, mevcut insan kaynakları ve fiziksel olanakları ile,
süratle değişen ve çok geniş bir ye|paze oluşturan müşteri taleplerini hızlı bir biçimde
karşılayabilmek için daha esnek ve daha dinamik bir örgüt yaplsına gerek
duymaktadırlar; faaliyetlerin eşgüdümlü şekilde yürütülmesi son derece önemlidir. Otel
işletmelerinin mevcut yönetsel -örgüsel yapıları incelendiğinde, standardizasyonun,
işlevsel departmanlaşmanln, merkezi karar verme mekanizmaslnln ve sivri bir hiyerarşik
.örgütlenmenin yaygınlığı açıkça görutebilir. Bu tür bir yapı ise aşağıda srralanan
sorunları beraberinde getirerek, YY gereksinimini daha net ortaya çıkarabilir:

Merkezi ve yavaş işleyen bir karar mekanizmasr, müşteri tatminsizliğine ve
şikayetlerine yol açan bir sürecin ana nedenidir, öte yandan çalışanların da verimini
düşürür.
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Birden faz|a departmanın işbirliğini gerektiren faaliyetlerin koordinasyonu güçlükle
sağlanır. Çünkü hakim olan fonksiyonel örgüt yapısl herbir departmanın kendi içinde
dar kalıph bir odaklaşmayı getirir. Her departman kendi etkinliğni kendi hedeflerini
herşeyden önemli sayar.
Departmanlann bu dar ufuklu bakış açıları, bir departman üyelerinin, diğer
departmanların işletmeye katkrlarını tam olarak anlamalarını ve
değerlendirebilmelerini güçleştirir.(7) Bu durum işletmenin temel hedeflerine
ulaşmada güçbirliğini ve yardımlaşmayı çok zor hale getirir.
Bütünsel performansa ilişkin sorumluluk net değildir.
Çapraz eğitim-yetiştirme faaliyetlerinin olmayışı ya da yetersizliği yüzünden genç
yöneticiler yalnızca çalıştıkları ana bölüme ait bilgi ve becerilerle donanırlar. Ancak
otele daha geniş bir bakrş açısı ile bakmayı beceremezler. Bu da çok yönlü
düşünebilen yönetici eksikliklerini doğurur.
Merkezi karar alma ve koordinasyon genellikle gücün yalnızca üst kademelerdeki bir
ya da birkaç kişinin elinde olduğu bir bürokratik yapıyı getirir. Yaratıcılık, gizli
potansiyelin açığa çıkarılması ve yeniliklerin daha kolay benimsenmesini güçleştirir.

Bu sorunlar elbette arttırılabilir, ancak bu noktada önemli olan, fonksiyonel bir
örgüt yapısına has tüm bu sorunlarla mücadele etmeye çalışan ve aynt zarrıanda
faaliyetlerini çağa uygun şekilde yürütmek zorunda olan otel işletmelerinin yeni bir örgüt
yaplsr ve iş düzeni ile karşı karşrya kalmaları gerekliliğidir.(7)

İŞte YY'nın temel dayanağı, halen görevler etrafında organize edilen
departmanlarla faaliyetlerini sürdüren otellerin bu görevleri mantıklı ve anlaşılır iş
süreÇleri haline getirmeleridir. Diğer yandan YY iş süreçlerinin yeniden tasarımı yoluyla
"Yalın Üretim (Lean Productioun)" kavramr ile ifade edilen bir üretim yaplsı ," o.run
beraberinde getirdiği "Yalın Organizasyon"lar amaçlanmaktadır. Toyota tarafından
dünyaya yayılan Yalın Üretim kavramı ile vurgulanmak istenen, hantal olmayan, çevik,
dinamik, srŞka ancak hareket kabiliyeti yüksek bir üretim yapısıdır. Bu üretim yaplslnln
temelinde ise başta zarııaıl olmak üzere tüm işletme kaynaklarının israf edilmemesi
Yatmhktadır. Bunu gerçekleştirebilmenin mevcut yönetsel-örgütsel yapılarla giderek
zorlaştrğı açıktır. (8)

YY aÇısından çok önemli bir kavram olan Yalın Düşünme ve Yalın Yönetim, değer
tanımlama, değer yaratan faaliyetleri en ideal srralamaya tabi tutma, bu faaliyetleri
herhangi birinin istediği zaman kesmeyecek şekilde gerçekleştirmeyi sağlar.(9) YY yolu ile
iŞ süreÇlerini yeniden ve bu mantıkla .tasanmlama, daha çok işi daha az insan emeği,
daha az ekipman, d,aha az zaman ve mekan kullanarak yapmanın; bunu yaparken de
müŞterilerin tam anlamıyla istediklerini karşılamaya giderek daha çok yaklaşmanın
yolları açrlacaktır.

2.2.YI IlARARItllilY ALINMASI, ANA SORUMLuLUKLARIıI DAĞITILMAsı vE
IIrGULAMA ÖİVCPSİ BİLGİLENDİnİİP VE İ<ATILIMİN SAĞLANMASI

BaŞtan aŞağı bir değişim zinciri olarak da ifade edilebilen ve işletmelerin bugüne
dek yapageldikleri tüm işlere yepyeni bir gözlükle bakmayı hedefleyen yy'ya uyguüma
anlamında geÇilmeden önce otel işletmesinin buna gerçekten ihtiyaç duyup duymadığı
ortaya konulmalıdır. Bunun için de işletmenin iç ve dış çevresinin sağlıklı ve objektif
kriterlerle gözden geçirilmesi, zayıf ve güçlü olduğu alanların saptanmasl ve böylesine
köklü bir değişimi karşılayıp karşılayamayacağı dikkatlice karara bağlanmahdır.
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. YY'nrn gerçekleştirilmesi, öncelikle deneyimli bir göz, yaratıcı bir beyin ve
kararlılık vasıflarrnı üzerinde taşlyan bir "lider"in varlığıyla ve önderliğiyle mümkrin
ol'abilir. İşletmedeki tüm çalışanlarr YY'nın getireceği köklü değişimleri kabul etmeleri
konusunda ikna edebilecek karizmada, cesarette ve kararlılıkta birisi olmadıkça YY
uygulanamaz. Bu kişi, YY'nın uygulanacağı tüm süreçlerde görev alacak kişiler üzerinde
yetkiye sahip biri olmalıdır. Uygulamaya ilişkin örnekler incelendiğinde bu görevin
genellikle, bakrş açısı hem içeriye yani operasyonlara, hem de dışarıya yani müşteriye
yönelebilen bir üst d;izey yöneticiye düştüğünü görebilmek mümkündür. Örneğin, bir
otel işletmesinde "genel müdüı'' gibi. Ancak eğer işletme YY'yı organizasyonun bir veya
birkaç birimiyle sınrrlandrrmayı düşünecek olursa lider, o bölüm veya bölümlerin
yöneticileri de olabilir. Örneğin Konaklama Yöneticisi gibi...

'Liderin kararlılığı elbette tek başına yeterli olmayacaktır. Lider işletme sahipleri
ya da yönetim kurullarından aldığı ohay ve yetkilere dayanarak projeyi baştan sona
başarrlı bir şekilde yürütebilmek için öncelikle diğer yöneticilerle daha sonra da kademeli
şekilde diğer birimlerle uzlaşma sağlama yoluna gitmelidir.

YY konusundaki kararın hiyerarşik bir biçimde, üst kademelerden alt kademelere
du5rurulması ve bu konuda gerekli bilgilerin çeşitli yollarla tüm çalışanlara aktarımından
sonra YY'ya ilişkin sorumluluklann dağıtımı sözkonusu olur. (Burada elbette ya|nızca ön
lr.azırlık devresinden söz edildiği unutulmamalıdır.) YY'nın temel sorumluluğunu üstlenen
liderin tercihleri doğrultusunda bazı YY projeleri belli bir alana odaklanırken, diğer bir
kısmı da çok geniş bir yelpazeyi içerebilmektedir. Sözkonusu faaliyetler çerçevesinde, ilgili
tüm birimlerin elemanlannln görüşlerinin alınması ve projeye katılımlarrnın sağlanması
çok önemlidir(1). Liderin YY'yı gerçekte uygulayabilecek kişileri seçme ve organize etme
yöntemleri bu çalışmanın başarıya ulaşmasrnda anahtar teşkil edecektir. Bu konudaki
uygulamalar, işletmelerin -farklı isimler altında da olsa- YY için genellikle şu tür bir
hiyerarşik ekip oluşturduklarını göstermektedir(6):

- yy KOMİTESİ (İDARİ KOMİTE): Üst düzey işletme yöneticilerinden oluşan; işletmenin
genel YY stratejisini geliştiren ve bu stratejinin uygulamaya geçirilmesini iz|eyen
birimdir.

- SÜREÇ SAHİBİ: Belli bir sürecin ve o sürece uygulanacak YY çalışmaslnln
sorumluluğunu taşryan yöneticidir. Örneğin otel işletmelerinde genellikle "orta
kademe yöneticileri olan" departman yöneticileri.

- SÜREÇ EKİPLERİ: YY'nrn uygulanacağı süreç ya da süreçlerin belirlermesi, tasarımr
ve uygulanmasından sorumlu ekiplerdir..

- Ayrıca YY uygulayan bazı işletmelerde "ÇAP olarak adlandırrlan ve işletme içinde YY
teknik ve araçlarrnı geliştirmekten ve işletmenin ayrı ayrl YY projelerinin birbirlerini
güçlendirmelerini sağlamaktan sorumlu bir görevli de bulunabilmektedir.

Genellikle en üst (tepe) yönetimden YY onayını ve yetkisini alan lider süreç
sahiplerini belirler; süreç sahipleri de idare komitesinin -ve varsa çarrn- destek ve
gözetimlerinde süreçlere YY'yı uygulayacak olan süreç ekiplerini oluşturur.

2.3.YENİ BİR MİSYON VE VİZYON GELİŞTİRME VE KÖKTEN YENİDEN TASARLAMA

Misyon belirleme aşamasrnda esas olan, yeniden düşünmektir. Yani bir otel
işletmesi baz alınacak olursa, işletmenin esas olarak "ne yaptığı" ya da "ne yapmasr
gerektiği" ne ilişkin sorular sormak ve yanıtlarrnı bulmaktrr. İşletmenin kuruluş ve var
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olma nedenini açık bir şekilde ortaya koymak ilk adımdır. Misyon belirlendikten sonra
vizyon geliştirilmesi söz konusudur.

Yizyon geliştirmek, ileriyi görmek, geleceğe ait tahminler yapmak ve bu
tahminlere göre de işletmenin ana hedeflerini ve stratejilerini belirlemek şeklinde
tanımlanabilir. VizJıon geliştirmeden önce,

- Geniş çaplr, uzun vadeli ve global düşünebilen bir mantaliteye sahip olabilmek,
- Ülte içi ve dışındaki sosyal ve ekonomik gelişmeleri yakrndan izleyerck

özümleyebilmek,
- *Bu gelişmelerin işletmemiz için ne gibi fırsatlar yaratabileceğini, öte yandan, ne gibi

tehditler oluşturabileceğini görebilmek,
- Müşteriye yalon olma kavramını iyice anlamak gereklidir. Bütün bu kavramlar yy

felsefesi iÇinde geliştirilmelidir. Diğer yandan yanlış vizyon geliştirmek veya hiç
geliŞtirmemek strateji belirlemem2i engeller(9) . Yizyon'da "olmak istediğimiz.........
duı' ifadesi gizlidir ve vizyon geliştirme işletmenin olmaya gereksinim duyduğu
organizasyon türü hakkında yöneticilerin fıkir vermede kullandıkları bir yöntemdir..
Gerek YY öncesinde gerekse YY sırasında yapılan çahşmanın ana hedefleri için bir
hatırlatrcı, ilerlemeyi ölçmek için bir işaret ve YY'yı şürdürmek için bir dürtu olarak
tekrar tekrar kullanılabilecek nicel ve nitel bir ölçüdür(6).

Kökten yeniden tasarlama ise; özellikle mevcut olanı iyileştirmek yerine, herşeye
Yeni baŞtan baŞlamayı hedefler. Mevcut iş tanımları, teknik yapl, organizasyon yapısı,
iŞlerin rrütüldüğü prosedürler ya da iş yapma usulleri, insan kaynakları yönetimine
iliŞkin iŞlevlerin tümü yeni baştan göz.d,en geçirilir ve gerekiise tümü değiştiriİir. Burada
sözü edilen ÇalıŞmalar ön hazırlık devresini gösterir. Yani iş süreçlerinin yeniden
tasarımlanmasına geçilmesinden önceki hazırlık sürecinde, öncelik Yy projesinin varhk
nedenlerini gösteren atılımcı işletme hedefleri ve objektifleri üzerinde tüm işletme
düzeYindeki göruŞ birliğinin oluşturulması amaçlanır. Bu aşamada projenin maliyeti,
taŞıdığr riskler ve örgütsel değişime ilişkin parametreler de tanımlanır.(1O) Bir önceki
bölümde açıklanan YY yı gerçekleştirecek ana birimleri oluşturan tüm elemanların
YetiŞtirilmesi, eğitimleri ve işletme genelinde uygulanacak'değişim programının"
planlanarak sürekliliğinin sağlanması ise sonradan gelen işlemlerdir.

Bu ÇalıŞmanın YY'nın "iş süreçlerinin yeniden tasarımı" boyutu üzerinde
YoğunlaŞması nedeniyle 5rukarıda şözü edilen değişimlere a5ırıntılı olarak
girilememektedir. Ancak unutulmaması gereken nokta, teknik ve sosyal yeniden
YaPılanmanın birbirlerine u)rumlu şekilde gerçekleştirilmeden süreçlere yönelinmesinin
müml«in olamayacağdır. Teknik tasarım ile, işletmenin tüm süreçlerinde yapılacak yeni
düzenlemelerin ve yeni oluŞturulan süreçlerin teknik bo5rutlannrn o.t.y" konıİıası
sözkonusu edilmektedir. Bu belirleme sırasında, işletmenin sahip olduğu tüm teknolojik
olanaklar, standartlar, prosedürler, sistem ve denetimler tanımlanır; lelişme fırsatları,
Yeni edinimler, deneyler, değişiklik ve fiziksel yerleştirmelere ilişkin planlar üretilir.
SosYal tasanm yoluyla da yeni süreçlerin sosyal bo5rutlarının belirlenmesi sağlanır. yani
organizasYon, kadrolama, işler, kariyer çizgileri, teşviklere ilişkin tanımÜr yeniden
örgütleme ve yerleştirme konularına yönelik planlar da bu aşamanın urnnlerİdir.lıo1
Burada üzerinde durulması gereken bir diğer nokta, teknik ve şo§yal tasanmln ya|nLca
hazırlık aŞamasında değl, iş süreçlerinin yeniden yapılandırılmasrnda ve projenin
uYgulama aŞamaşrna geçmesinden sonra da sürekli gözd.en geçirilmesi gİ."İiai..
Dolayısıyla bundan sonraki kısımlarda açıklanan "süreç'lere ilişkin bilgiler bu tür bTr ön
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hazırlığın tamamlanmış olmasını veri olarak kabul etmektedir.

2.4.İş sÜREçLtRİNİIt YEIIİDEN TA§ARIMI (BusINEss PRocEss REEIIGııIEERIIYGı

2.4.1.Süreç ltedlr?

Bilindiği gibi YY'nın ana konusu süreçlerdir. YY felsefesi içinde geleneksel
"fonksiyonlarrn" yerine "süreçlerin" yönetimi almaktadır. Dolayısıyla öncelikle "§üreÇ"
kavramının anlamı üzerinde durmakta yarar vardır. Süreç aşağdaki Şekillerde
tanımlanabilir:

- Bir iş süreci, bir veya birkaç çeşit girdinin alınıp bunlardan müşteri için değer
oluşturacak bir çıktının yaratıldığı faaliyetler toplamıdrr. Bu tanıma göre örneğin
"siparişin yerine getirilmesi" bir süreçtir; bu süreçte sipariş girdi olarak alınır ve

sonunda sipariş edilen mallann müşterilere teslimi ile süreç tamamlanır. Teslim,
sürecin yarattığı değerdir(6).

- Bir diğer tanıma göre süreçler, birbirlerini izleyen durum değişikliklerinin analizinden
doğarlar, yani bir süreç, ilgili bir veya daha faz|a varlıığın durumunu değŞtirme
yoluyla, girdilerin çıkülara dönüştüğü faaliyetler dDisidir(8).

- En kısa tanımıyla ise bir organizasyonel süreç başı sonu belli bir iş demektir. Yani bir
işi yapmak için gerekli alt işlerin ya da ayrıntı işlerin oluşturduğu kümedir. Seçilen iş
kendi içinde bir bütün oluşturmalıdır ve işin nerede başlayıp nerede bittiği iyi
belirlenmelidir(1 1 ).

Özet|e süreci, belirli bir dizi girdiyi, müşterileri için belirli bir dizi faydaya
dönüştürebilen, tanımlanabilen, yinelenebilen, ölçülebilen ve birbirlerine bağlı değer
yaratan faaliyetler dizini olarak ifade etmek mümkiindür,

Süreçler genellikle doğal iş faaliyetlerine karşılık gelirler, ancak organizasyonların
işlevsel yapıları nedeniyle parçalanmış ve karmaşıklaşmışlardır. Dolayısıyla genellikle
isimsizdirler ve ilk bakışta görülmezler. İnsanlar birimlerin oluşturduğu süreçler
hakkında değil, birimler hakkında düşünürler. Bunun yanında insanlar genellikle iş
birimlerinin sorumluluğunu üstlendiklerinden ve kimsenin tüm işin yani sürecin yerine
getirilmesinden sorumlu olmamasr nedeniyle süreçler genellikle yönetilmezler(1O).

Bir otel işletmesi için süreç en basit anlatımıyla, o işletmenin müşterileri için
"yaptıkları" açıklar ve otelin sunduğu ürün ve hİzmetlerİ yaratan mantıksal İŞ

toplamlarıdır(7). Örneğin "yeni ürün geliştirme" ya da "müşteri sorunlarının
çözümlenmesi" gibi iş süreçleri belirlediğimizde bu süreçler içinde yer alan işler farklı
fonsiyonel departmanlardaki farklı görevlerin bir şekilde kombinasyonu olarak
tanımlanabilir ve tek bir departmanın sorumluluk alanında ka|amaz.

2.4.2.YıI,NuN I,YGI,LANACAĞI SÜREçLERİN BELİRLENMESİ vE İsİıııpupİnİıııpsİ

yy'nın ana fikri, belli süreçleri oluşturan işler topluluğunun bütününü ele alarak,
bunlara gerek olup olmadığını, bu işlerin nerede ve nasıl bir katma değer yarattığını,
bunlann başka işlerle birleştirilip birleştirilemeyeceğni belirleyerek yeni süreç/süreçlerin
ne olması gerektiğini ve çalışanların bu yeni süreç/süreçlere nasıl katılacaklannı
araştırmaktır(4).
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Organ2asyonel süreçlerin ayrı ayrı belirlenmesi gerçekten güç bir çahşmayı
gerektirir. Bu konuda yapılabilecek en akılcı çalışma, öncelikle işIetme içinde 3-5 ana
süreci belirleyerek daha sonra herbir süreç içindeki faaliyetleri ve görevleri
saptamaktır(1 1).

Süreçlerin belirlenmesinde u5rulması gereken en önemli kurallann başında,
işletmenin vizJıonu ve hedefleri doğrultusunda her sürecin ayrı aJ.rı hedeflerinin
saptanarak bu ana hedeflerle ilişkilendirilmesi gelir. Bilindiği gibi, yapılan işler hemen
her zaman -iç veya dış- müşteri için yapılır. Müşteri odaklı hedeflere örnek olarak, düşük
fıyat, İ:.wlı şervis verilebilir. Bu da, gerçekte müşterinin ne istediğine ilişkin varsayrmlar
ya da fikirler üretme konusunda kısıtlı bir bakış açısı getirir. Örneğin, otel müşterileri
check-in veya check-out işlemleri ile gerçekten ilgilenmekte midirler? Ya da bu
gereksinimden tamamiyle vazgeçmeye istekli midirler? Dolayısıyla gerekli olduğuna ve
müŞteriye katma değer yaratacağna inanılan süreçler saptandıktan sonra süreçler
uygun şekilde isimlendirilmelidir.

Örneğin bir imalat endüstrisi işletmesi olan Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'de uygulanmaya başlanan "Yeniden Yapılanma" çalışmalannda aşağdaki 10 temel
süreç belirlenmiştir.

(a) Yeni Ürun Geliştirme
(b) Teknik Değişikliklerin Yönetimi
(c) Yeni Üretim Araçları Yönetimi
(d) Üretim Araçları Bakrm ve Değişiklik Yönetimi
(e) Tedarikçi Değerlendirme ve satınalma yönetimi
(0 Kalite Güvence Yönetimi
(g) Üretim Planlama ve Kontrol Yönetimi
(h) Malzeme Gereksinimi Planlama ve Stok Kontrol Yönetimi
(i) İnsan Kaynakları Yönetimi
0) Ürun Maliyeti Kontrol ve Yönetimi

Herbiri 3-4 kişiden oluşan 10 Süreç Analizi Çalışma Grubu, Koç 2ooa
Komitesinin çalışmalarına paralel olarak yukarıdaki 1O temel süreci belirledikten sonra
gerekli teknik, ve sosyal tasarımı yürütmüşlerdir.

SüreÇlerin baŞlangıç veya bitişlerini gösteren isimler vererek, "iş süreçleri"
kavramı daha kolay anlaşılabilir. Örneğin bir otel işletmesinde, "eleman seçimi, başlangıç
eğitimi, YerleŞtirme ve yeni elemanların performanslarınln değerlenmesi;ni içine alan
"ypNİ EıBııAN ALMA ve ceı,İşrİRME" süreci gibi(7).

2.4.3.§üREç ııaniraıenıııIt oLuşTuRuLMAsI

Bir otel iŞletmesinin an_a iş süreçleri tanımlandığında, otel içerisindeki iş aloşının
nasıl olduğunu gösteren bir "SÜREÇ rlaRİreSr oluşturulur. nir endıistri-mutıenaisıİgi ış
akıŞ diYagramına benzeyen süreç haritası, yerine getirilecek olan iş yardımıyla, oĞfin
müŞterileri iÇin neyi gerçekleştirmeye çalıştığını açıklar. Süreç Haritaıan aynİ zamand,a
ÇalıŞanların YY'Yı tartıŞmalarına yardımcı olacak bir şözcük dağarcığ da yaratacaktır(13).

SüreÇ Haritaları, alt süreçler detayında ve işletmedeki bütün süreçleri
kaPsaYacak Şekilde çizilir. Her alt süreç için detay düzeyi artrrılarak üç aşamalı süreç

152 fr ,*-

ı

,

?

ı

:



bilgileri oluşturulur.
1) Aşama: Alt sürecin girdiler, kullandığı ka5rnaklar, dikkate aldıkları stratejiler, alt

sürecin başlangıç noktası, sürecin çrktıları, müşterileri, müşteri beklentileri, sürecin
eksikleri, çıktı ve süreç performans göstergeleri yer alır.

2| Aşama: Fonksiyonlararası ilişkileri gösteren alt süreç (görev) haritaları
3) Aşama: Süreç iyileştirme çalışmalarında gerekiyorsa oluşturulan, her görev için iş,

süre, sorumlusu tanımlarınr içeren tablolardır.

Süreçler belirlendikten ve haritaya dönüştürüldükten sonra, YY'nın hangi
süreçlere ve hangi sırayla uygulanacağ konlısu, gündeme gelir. Burada, genellikle üç
kriter belirleyicidir(6) :

1) En sorunlu süreçler hangileridir?
2| İşletmenin müşterilerini en çok etkileyen süreçler hangileridir?
3) İşletmenin süreçlerinden hangisi ya da hangileri o anda başarılı bir yeniden tasarıma

uygundur?

GtndffirçŞmeı

fr

süıccin stıi
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GE}fLLınE oş ıiı§rERİDE BAşunP
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BıREY8EI sıhEçLEn

ALT sünıçı,rn c,RGAİ{lzAsYOİ.l lçırsE lKlVEYA 0^}T FAzu .

Fof.a(siyoru ıüpsııvrı, öıEnl gKTtı.tR^

SAJüPAT§tnE$ER

sünnç ADıMLARı
BlR ttY^ 8|RDEıı rıaı x§lrrnrrııoııl
GERçEı(EşTIR|LEN GÖRE\,tER

Kaynak: Arçelik Çalışma Notları

Bu aşamada süreç hiyerarşisinden söz etmek gereklidir: İşletmelerde
gerçekleştirilen tüm işler, bir sürecin parçası ve gereğidir. Süreçler ise lrüçük veya basit
olabilecekleri gibi, geniş kapsamlı ve karmaşık olabilirler. Bir fonksiyonun içinde başlayıp
biten süreçler olabileceği gibi, ürün ve hizmet yaratan tüm zinciri kapsayan, süreçler de
olabilir. Dolayısıyla bir işletmedeki süreçlerin en üstten alta doğru, bileşenlerine ayrıhp
hiyerarşik olarak sıralanmaları gerekir.

hk sırada aNa SÜnOÇLER yer alrr ve bunlar, içinde bulunulan endüstri kolunda,
rekabette üstünlük ve başarı sağlanabilmesi için kritik önem taşıyan süreçlerdir. Başka
bir deyişle işletmenin elde ettiği "iş sonuçlarını", "müşteri tatmini", "çalışanlann tatmini"
ve "toplum üzerinde sağlanan etkiyi" doğrudan etkileme yeteneği olan stratejik öneme
sahip üst seviyede süreçlerdir. Daha sonra süreç hiyerarşisi şöyle devam eder:

Süreçler

Ana süreçler, genellikle yine dış müşteride başlayıp dış müşteride biten, karşılıklı
ilintili ve etkileşimli belli başlı "süreçleı'den oluşurlar. "Süreçleı' bireysel ve fonksiyonlar
arası niteliği hawdir.,

Alt Süreçler

Özellikle büyük organizasyonlarda; bireysel süreçler, genellikle şirket içinde

dn FOİüsİYoünA B^ş,{Y]P 8ltEN

s(nEçcİı(LEn

GÖREvlı{ GERçEı(ılşıtrsİ içiı vıpıt+ı
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.{lınuı

lıüt Sl.rıi
TGüılı
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başlayıp biten, iki veya daha fazla fonksiyonu kapsayan ve belli başlı / önemli sahip alt
süreçleri içerirler.

§üreç Adımları

Süreç adımlan, alt süreçler altında, bir fonksiyon içinde başlayıp biten, kliçük ve
basit süreçleri, bir veya birden fazla kişi tarafindan gerçekleştirilen görevleri ve görevlerin
yerine getirilmesi için getirilmesi için gerekli faaliyetleri içerir.

Süreç adımı ile kastedilen alt süreçler altında sınıflandınlabilecek, süreçler,
görevler ve faaliyet]erdir.

2.4.4.SÜREçLERİN ANLAşILMA§I

YY'dan sorumlu olan ekiplerin süreçleri anlamaya başlayacağı en iyi yer, sürecin
müşteri ucudur. Çünkü asıl amaç, müşteri gereksinimlerini daha iyi karşılayan bir süreç
yaratmaktır ve bu gereksinimlerin iyi anlaşrlması çok önemlidir. Burada, müşterinin
içinde bulunduğu ortama girip göz|em yapmak, hatta onunla birlikte çalışmak;
çalışanlarla müşteriler arasındaki iletişimi izlemek ve müşterilerin sürecin çıktıslndan
nasll yararlandıklarrnr görüp anlamaya çalışmak son derece yararlı yöntemlerdir(10).

2.4.5.SÜRF4LERİN YENİDEN TASARIMLANMAsI

YY çalışmalarında en yaratrcı ve eeıl zor faaliyet budur. Çünkri bu çalışmalarda
büyük ölçüde hayal gücü, tümevanmsal düşünce, çok yönlü görüp algılayabilme gibi
yetiler gereklidir.

Belirlenmiş olan süreçlerin maliyeti, çevrim süresi, sonuçları ve bu sürecin
müşteri gereksinimlerini karşılamadaki yeterliliği gibi unsurlar yeniden tasarrmlamaya
temel teşkil ederler. Diğer yandan, işletmede yapılagelen işlerin dayandığı varsayımlarrn
ortaya konarak yanlışlarının ayıklanması, YY ilkelerinin eksiks2 uygulanması ve bilgi
teknolojisi ile sahip olunan tüm kaynakların kapasitelerinin gözönüne alınmasr yoluyla
süreçler sağlıklı bir şekilde yeniden tasarımlanır. Başka bir deyişle her bir süreç artık
hedefleri, örgüt yapısı, kendisini oluşturan faaliyetler ve adımları belirlenmiş olarak,
bunun yanında diğer süreçlerle koordinasyonu açık ve net bir şekilde ortaya konarak
tasarımlanmış olacaktır.

Süreçlerin yeniden tasarımlanmasında işin en iyi, görevler çerçevesinde değil,
sonuçlar çerçevesinde organize edileceğ ilkesi gözardı edilmemelidir. Bunun yanında bir
sürecin gerçekleştirilmesinde mümkün olduğunca az kişinin yer alması idealdir.
Süreçlerin tasarımında sorumlu olan kişilerin, kanrksanmlş varsaylmları belirleyip yok
etmeleri diğer bir önemli husustur. Varsayımlar, hemen hemen tüm mevcut süreçlerin
içinde g2lenmiş güçlü inançlardır. Örneğin, bir işletmenin bölge merkezleri varsa, bunun
nedeni, bu tür bir ötgütlenmenin merkezileşmiş dağtım organizasyonundan daha iyi
hizrnet sunacağı varsaylmı olabilir. YY ekipleri bu varsayımları tersine çevirerek ya da
tamamen ortadan kaldırarak yeni durumun, yeniden tasarlanan süreç üzerindeki
etkilerini görebilir(6).

2.4.6.YEIYİDEN TASARIMLANAN SÜREçLERİN IryGuLAMAYA KoNIrLMAsı

Yeniden tasarımlanan süreçlerin uygulamaya konmasında genelde "pilot

-.
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uygulama" ile başlamak daha doğru olacaktır. Çünkü yeniden yaprlandırılan süreçler,
organZasyonel ilikilerde ve hedeflerde, iş tanımlarında, ödüllendirme sistemlerinde,
yönetsel görevlerde vb... işletme sistemini oluşturan tüm unsurlarda değişimi
doğuracaktır. Dolayısıyla hata ve eksikliklerimizi önceden görebilmek, sürecin etkilerini
daha dar bir alanda gözlemleyebilmek ve YY tüm birimlerde yaygınlaşmadan gereken
düzenlemeleri yapabilmek için pilot uygulama uygundur.

Pilot uygulama yapıldıktan sonra neticeleri değerlendirildikten şonra YY tüm iş
süreçlerine uygulanabilir. Elbette bu süreçte sürekli eğitim, değşiim yönetimi program,
işgörenlerin ve süreçlerin performanslarlnın değerlenmesi sürekli olarak yapılması
gereken faaliyetlerdir.

Aralarında RITZ Carlton, ITT Sheraton ve Radisson bulunan çok sayıda büyük
otel işletmelerinde W uygulamaları deneme aşamaslndadır, Otel işletemlerinin karşı
karşıya kaldıkları çevresel koşullar, sektörde güçlü olabilmek için yeni iş yapma
usullerini ve yeni örgütsel tasarım arayışlarını giderek daha zorunlu kıldıkça Yy'ye
gidecek otel sayısının da artacağ açıktır(7).

TABLO 1 Organizasyonlar Yeniden Yapılandırıldığında ltasıl Değişirler

Temel (ana) iŞ birimleri (üniteleri), fonk§yonel görev -odaklı departmaıılaıdan süreç ekiplerine
doğru değişim gösterir.
örgüt yapılar hiyerarşik yapılardan (piramitlerden), basık (düz) yapılaıa doğru değşir.
Süreç ekipleri içindeki işler (görevler) çok boyutlu hale gelir.
Çalışanlar, karar verme konu sunda yetkilendirilir.
İşe hazırlama, yetişürmeden eğitime doğru kayar.
Performans, görev -odaklı olmaktan ziyade müşteri- odaklı olan iş sonuçlarına göre ölçülür.
Sorumlu yöneüciler, kontrolör ve hakem niteliğnden "lider" e dosu değişim gösterirler.
İlerleme, geçmişteki performanstan ziyade yeteneğe dayanır.
İŞgörenler ve departmanlar, kendi algılaıında daha azkorumacı ve daha fazla üretkendiıler.

KaYnak: C.Nebel III. Eddystone, Denny Rutherford and Jeffrey D.Schaffer, "Reengineering
The Hotel Organization", The Cornbll Hotel and Restaurant Administration Quartİrly,
Vo1.35, No.5, 1994.

Kaynak C.Nebel III. Eddystone, Denny Rutherford and Jeffrey D.Schaffer,
"Reengineering The Hotel Organiz,atioı", The Cornell Hotel and Restaurant Administration
Quarterly, Vo1.35, No.5, 1994.
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TABLO 2 W'nın Faydaları

İŞgörenler iŞ konusunda dikkatlerin müşteri-odaklr ürün/hizmettere yöneltildiğ ekipler içerisinde
örgütlenirler.
Ekip performansı müşteriye yönelik kriterler yardımıyla ölçülür.
EkiPler faaliyeüerini, dışandan müdahale yapılmaya gerek olmaksıan kendileri koordine
edebilirler.
Kararlar, işin yapıldığr yerde verilir.
Yetkililer kontrolör ve hakemden ziyade lider ve yol göstericidirler.
Geleneksel YaklaŞırdar, eı fazla aıtan kazançlar sunabilirken, YY ile çıktı ölçütlerinde çafpıcıiyileşmeler mümktin olmaktadır.
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2.4.7.rII,DA BAşARI§IZLıK GETiRtBiıpıy ııareıen

Bilimsel olmayan tahminlemelere göre, YY çalışmasına giren organizasyonlann
vo1o-vr7o gibi büyük bi. k 

"*r, 
istedikleri çarpıcı sonuçlara ulaşamamaktadır. lşletmeleri

YY de başarısızlrğa uğratan en yaygn hatalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir(6):

- Süreçleri değiştirmek yerine tamir etmeye çalışmak
- İş süİeçleri yerine "so5rut' genellemeler üzerinde yoğunlaşmak (Örneğin, yenilik, ekiP

çalışması gibi...)
- İş tasarımları, örgüt yapıları, yönetim sistemlerini, teknolojiyi vs... yenilemeksizin

süreçlerin yeniden tasanmrna yönelmek
- İşletme çalışanlarının değer ve inançlannı gözardı etmek
- Küçük sonuçlarla yetinmeye razı olmak
- Sorunlarla karşılaşınca hemen vazgeçmek
- Mevcut işletme ktiltürünün ve yönetim davranışlarının YY'nın baŞlamasınr

en gellemelerine izin vermek
- YY'yı en alttan en üste doğru uygulamaya başlamak
- yy çalışmasını temelde üstlenen yöneticinin, süreç odaklı, değer ekleyen zincirin

ürün kavramından satışa ve hizmete kadar bütününü düşünebilecek yetenekte
olmayışr

- YY çalışmasına ayrılan kaynaklar konusunda aşın tasarruf etmeye çalışmak
- YY çalrşmalarını aynı anda tüm işletme süreçlerinde yoğunlaştırmak
- YY'yı işletme gündeminin en üst slrasına oturtmamrş olmak
- yy,yı diğer ilerleme programlarından -Kalite İlerlemesi, Otomasyon, KüÇülme vs...-

ayırt edememek

2.4.8.0rEL işıntıunınniıtpp BiR iş süRnciıriN vENİDEN TA§ARIMLANMASINA
iıişxiıt önııpr

ote1 işletmelerinde büyük gruplar şeklinde tanımlanabilen müŞterilere -kongre

müşterileri, banket müşterileri vs...- yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetler örnek
alınabilir. Bu faaliyetlerin bir süreç kapsamında andrizİ ve yeniden tasarrmı nasıl
olmalıdır?

Büyük grup organizasyonları otel işletmelerindeki her fonksiyonel departmanln
ilişkili olmasını gerektiren faaliyetlerdir. Dolayısıyla "büyük grupların ağırlanması" adr

altında bir süreç geliştirilebilir. Öncelikle sözkonusu sürecin belirlenmesi, hedefinin
ortaya konulması, işletme hedefleriyle ilişkilendirilmesi, süreç haritasınrn oluşturulması
adımları gerçekleştirilir.

Süreci yönlendirecek olan yönetici ve ekibin devreye girmesinde önce, YY
ekibinin, otelin tüm iş tanımlannı gözden geçirmesi, prosedürlerİ; insan kaynakları
yönetimi programlarını tekrar değerlendirmesi ve bilgi teknolojisinden 'nasıl

yararlanacağını araştırması gereklidir. Bütün bu hazırlığın ana amacı, departmanlarda

İö.", y"p-aya alışkın olan ya da farklı birimlerden farklı talimatlar olan otel personelinin
İaaılyeueri aİasında eşgüdüm sağlanmasrnı önleyen güçlükleri ortadan kaldırabilmektir.

otel işletmesinin "Büyük grupların ağrrlanması" sürecİne yaklaşımr, bu sürecİn

her bir alt sürecinin ayrı bir pğe olarak ele alınmasıdır. Bu süreç, tamamlanması iÇin

belli bir süre zarfında değişik görevlerdeki kişilerin oluşturduğu bir ekiple yürütülmelidir.
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(Bu tur ekiplerle, otelcilik dışında inşaat, reklamcılrk gibi sektörlerde de karşılaşılır)

Otelin çeşitli departmanlarından gelen bireyler, "büyük grupların ağırlanmasr
süreci" ekibi içerisinde örgütlendirilirler ve büyük grup, ağırlama işlerine ilişkin
sorumluluk bu ekiplere verilir. Sürece ilişkin belirli hedeflerin açıklıkla saptanması çok
önemlidir. Süreç ekibi kendine yeten bir öze||iğe sahip olmalıdır yani kendi kaynaklarrnı
ve yetkilerini özgürce kullanmalrdrr.

Bir otel işletmesinin bütün süreç ekipleri çeşitli projeler ve karşılaşılan sorunlara
yönelik olarak belirlendikten sonra, bir ekipten daha fazlasına üye olmak durumunda
kalan işgörenler ve yöneticilerle de karşılaşrlacaktır. Örneğin, mutfak personeli.... Ayrıca
belirli destek grupları (staff kadr$ -mühendislik hizmetleri, bilgisayar sistem sorumluları
gibi- bir süreç ekibinin kesin sınırlarla çizilmiş tanıml içinde yer almayabilirler.

soNuç

W, otel işletmelerinin, son derece hwlı değişimlerin yaşandığı günümüz
şartlarında ayakta kalabilmeleri, rekabet güçlerini muhafaza edebilmeleri ve geleceğe
hazırlıklı olmaları için uygulayabilecekleri çağdaş yönetim ve organ2asyon
yaklaşımlarından biridir. YY uygulayan pek çok işletme, gerek işgören performansında
gerekse müşteri tatmininde önemli sonuçlar elde etmiş ve rekabet çizgilerini
yükseltebilmeyi başarmışlardır.

Ancak YY hızlı, kolay ve acısız bir tedavi önermez. Tam tersine beraberinde zorlu
ve ağır bir iş, sabır ve risk getirir. İşletmeleri yönetenlerin ve o işletmede çahşanların
düşünce yapılarının, çalışma tarzlarının kökten değişmesi elbette sancısız bir süreç
olmayacaktr. Dolayısıyla YY kararının alınması ile başlayan ve işletmedeki tüm
süİeçlerin yeniden yapılandırıhp değişim yönetiminin eksiksiz uygulanması ile
sürdürülen dönem büyük titizlik, kararlılık ve ceşaret gerektirir.

Bu çalışmada kapsam itibariyle ancak ana çizgileri verilebilen YY sonrasında ise,
başarılı bir uygulama gerçekleştitilebilmişse, müşteri-odaklı, işgücünden 5üksek verim
sağlayabiİen, çağa uygun yalınlıkta bir örgüt yapısı ile dinamizmi yakalayabilmiş, daha
büyük değşimlere her zamarı açık, esnek bir yönetim ve örgüt yapısına ulaşılabilir.

ü
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Yrd, Doç. Dr. Burhan ŞEilER
Gazl, Ünlaersitesi

Ti,cqret ae Tıırtzm Eğttt'm fı.küttesi

ciniş

Günümüzde modern otel işletmelerinde konuklara sunulan mal ve hizmetlerin
Çok Çeşitli ve karmaşık olması, yönetim anla5nşın yeni bo5rutlar getirmiştir. otel
iŞletmelerinde sunulan h2metlerin ve ürünlerin konuk beklenti ve ihtiyaçlannı
karşılaması büyük önem taşımaktadır. Sunulan h2metin kalitesinin koriuklar tarafından
belirlendiği düşünüldüğünde, işletmenin konuk tatminini şartsz olarak benimsemesi ve
organizasyon külturünü bu çerçevede değiştirmesi gerekmektedir.

Modern yönetim anlayışrnın otel yönetiminde uygulanmaşının temelinde değişim
felsefesinin yöneticiler ve işgörenler tarafından içtenlikle kabul görmesi ve işĞtme
faaliYetleri ile ilgili süreçlerde, sürekli bir şekilde iyileştirmenin uygulanmasr önem arz
etmektedir. Bu bakrmdan işgörenlerin nitelikti olmasının yanında sunulan hizmete göre
uYgun eğtimden geçirilmeli ve kalitenin oluşumunda ortaya çıkan kusurları elimine
ederek konuklara en kaliteli hZmetin verilmesini sağlayacak yönetim anlayışının
benimsenmesi gerekmektedir.

Özellikle teknolojik alandaki hızlı ve yoğun gelişmeler, otel yöneticilerine daha
etkin kararlar alabilmek için gerekli bilgi ihtiyaçlarını artırmıştır. Bilgi teknolojisinin
geliŞtiği ve otel işletmelerinde bilişim teknolojisinin yaygın olarak kullanılmaya
baŞlanması üretim ve denetim ile ilgili sorunların büyük ölçüde çözülmesine yardrmcı
olmuŞtur. Böylece, otel yöneticileri yönetsel görevlerini yerine getirmelerinde, işgörenleri
motive ederek her düzeyde verimli davranış alışkanlıkları geliştirmeleri sAğlanmış
olmaktadır. Bu sayede, işletmede verimlilik kıiltüru ve sorumluluk bilinci
YaYgınlaŞtırrlarak, sorunları çözme ve otel yönetimine sinerjik yönetim imkanr
sağlıyacaktır.

1. §İNER.rİK YÖNE"rİM ANLAYIşI

sinerjik yönetim kısa bir sürede büyuk
yönetimidirga.

bir değişimi gerçekleştirmenin

Sinerjik yönetim anlayrşı, işletmelerin rekabet ortamında hızlı büyümeyi, yada
kriz anında fazla ekonomik ve sosyal tahribata uğramadan çıkmayı hedeflemektejiİ. 

-

38 KrryRru(oĞLu İbrahim, StneıJtlı Yönettn, KalDer Yayınlan, İstanbul, 1994, s.3.Ç
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Otel işletmelerinin örgüt yapılarında yer alan bölümler fonksiyonel olarak ve
birbirleriyle etkileşim halindedir. Bu bölümlerin fonksiyonel aktivitelerinin toplamı bu
yönetim anlayrşınrn öngördüğü ilkeleri belirlenen prosedür çerçevesinde uygulanması
sinerj ik etki yaratmaktadır.

lşletmelerin performansını olumlu yönde geliştiren büyük ölçüde yaşanan
değişimdir. Organizasyondaki parametrelerin tek tek değiştirilmesi genel sonuçları çok az
etkilemesine rağmen, birkaç parametrenin birlikte değiştirilmesi ile sonuçlar çok daha
yüksek oranda etkilenmektedir.

Bu bakımdan işletmedeki faktörlerden birini önemli oranda değiştirmek yerine
çok sayıda faktörü maıjinal ölçüde değiştirmek, sonucu çok farklı bir biçimde
etkilemektediı.

Otel işletmesinin örgüt yapısında yer alan bir üretim birimi diğer birimler için
ayrlı zamarıda girdi üretirken, başka birimlerin ürettiklerini de kendilerine girdi olarak
almaktadır. Böylece, örgüt çapında uygulanan bir topyekrin kontrol tüm işletmeyi ve

çevresini etkilemektedir. Bu sayede, işletmeler ürettikleri ürünler ve sunduklan
h2metlerde ilk defasında en mükemmelini hedeflemekte ve üretim birimlerinde stoksuz
çalışma düzenine ulaşmaya çalışmaktadırlar.

İşletmenin başanlı olrnasında büyük önem taşıyan faktörler birlikte ele alınarak
ve bütün bölümlerde ve belirlenen faktörlerin tümünde düşünülmelidir. Bu aynı
z,arnanda sistemin özelliğini de ortaya koymaktadır.

otel işletmelerinde pratikte sinerjik yönetim uygulamalarında planlama
sürecinde öngörülen taktik ve stratejik hedeflerle u5rumlaştırılması ve bu hedeflere
ulaşmada etkili olan hususlann da belirlenmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu
hususları şu şekilde ifade edebiliriz:

Sistem yaklaşlmr içinde bütünsellik,
Yüksek verimlilik,
Pareto analıizi,
Sistemin aktif bir şekilde çalışması/ Sistem dinamiği,

Sinerjik yönetim anlayışının temelinde, işletmedeki birçok faktörün birlikte
etkileşmesi vardır, Yani otel işletmesini temelde bir sistem olarak düşünülmesi ve bu
sistemi oluşturan her bir faktörün (alt sistemlerin) vazgeçilmez nitelikte birbirleriyle
ilişkiler içinde olduğu kabul edilmelidir.

otel işletmeleri çok iyi bir şekilde üretilmiş ürünleri satamryorsa varlığını
sürdüremez. Dolayısıyla her ana fonksiyon o otel için vazgeçilemez niteliktedir. O halde,
bir sistemin devamlılığı aktiviteşi /dinamizmi bir değil, birçok faktöre bağlı bulunmakta
ve bunların herbiri de büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca, işletme faaliyetlerini bir süreç ve zaman içinde yapmaktadır. Otel
işletmesini oluşturan temel faktörler sürekli bir etkileşim içindedir ve bu etkileşim de
dinamik bir yapı içinde gerçekleşir. Zaman içinde de hangi faaliyetin başlangıç, hangi
faaliyetin bitiş durumunda olduğunu belirlemek gğçleşecektir. Bu durum Şekil-l'de
görülmektedir.
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Pazar Araştırması
ve Halkla İlişkiler

Finans
Malikler/Yönetim -}

Üretim

Şekit 1 Otel işletmesini oluşturan temel faktörler

2. siNER.riK yö!üETiMiu wcuıeııa pnospoünü

Sinerjik Yönetim yaklaşımınrn otel işletmelerinde uygulama prosedürü şekil:2,debelirtilen başlıklar altında gerçekleştirilebilir.

Şekit 2 Sinerjik Yönetimin Uygulama Prosedürü
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1. Hedeflerin Belirlenmesi

otel işletmesinin planlama sürecinde belirlemiş olduğu hedeflerin ortaya

konulmasıdır. Belirlenen brr_ amaçların hangi bölümlere dyrrlacağının ve hangi yollardan

hedefe varılacağının tesbit edilmesidir. otel gelirleri; oda yiyecek-içecek ve diğer

fasilitelerde "urrrl"r, 
mal ve hizmetlerin satrşlarından meydana gelir. Satılacak oda ve

yiyecek-içeceklerin cinsi kalitesi yönetici tarafından talep edilen potansiyel pazar dikkate

alınarak belirlenmiş politikalar ile tesbit edilir,

otel yöneticisi, lrazır:ıarıan planla ortaya konan amaQlann hızla değişen örgütsel

ve çevresel şartlara göre, yapılmış olan planlann sürekli_ olarak yeniden gözden

geçirilmesini ve günün şartlarına u5rulmasınr zorunlu kılmaktadır3g.

yöneticinin başarısı, amaca uygun, gerçekci ve uygulanabilir planlamanln

yaprlmasrndan geçer. Planlamanın başarılı olmasında en önemli nokta, yöneticilerin

işıitmenln g.ç-iş ve bugünkii performansını iyi bilmeleridir. İşletmenin geçmişini ve

bugünl«i durumunu, şaitıannı bilmeksizin, geleceği ile ilgili hedeflerin belirlenmesi,

bağarılabilir hedeflerin seçimi büyük bir önem taşımaktadır,

Hedeflerin ulaşılması uzak ve zor olması, işletme kaynaklarrnın israf olmasına,

işletme i"ıri""ı"rr"ın hayal krnklığına uğramasrna ve dolayısıyla işletmenin zarara

,igr"*""irr. neden olabilir. Diğer taraftan, şayet hedefler çok rahat ulaşılabilir olursa, bu

durumda kaynaklarda., y"t"ii.r". faydalanmama riski ortaya çıkacaktır, Kaynaklarr

;;;.;i;;" değerlendirememek ise, işletmenin üretim verimliliğini, rekabet gücünü ve

ka[teli hizmet sunumunun azalmasına neden olacaktır+o,

2. Krttik Faktörlerl Belirleme

İşletmenin belirlemiş olduğu kısa ve üzun vadeli hedeflere ulaşmak için

öngörülen t". tu"u"/ogeler tritik fiktör.olarak ifade edilebilir. Bu faktörlerin hepsinin

ayr, ayrı yüksek ae.""eĞ önemi bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile hiçbir faktör devre dışı

bırakılarak vazgeçl:lerrrez. otel organizasyonr.rd" performansın yükseltilmesi

amaçlanıyorsa, hepsinde gelişme sağlanmalıdır,

Bunuyaparkenalternatiflerkarşılaştırılmalı,karşılaştırmayapılrkenherbirinin
teknik, maliyet, öngörülen zamafl ve amacrn gerektirdiği çe_şit ve niteliğin, sosyal olarak

uygulanabilirliğinin t"iiı"şurı-ası ve allternatif kıritik faktörlerin seçiminin yapılması

gerekir.

yalnız kritik faktörlerin belirlenmesi yapılırken, iŞletmede sinerjik etkinin

yaratılmasın rn gö"ald, edilmemesi için bütün faktörlerle ilgilenmek ve her bir faktörü

dikkate almak gerekmektedir.

3. Faktörleri Etkileyen Hususların Belirlenmesi

Belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesinde öngörülen kritik faktörlerin tesbit

edilmesincie., 
"orrr^, 

u, kritik-faktörl.İin işı"t-" hedeflerini gerçekleŞtirme noktasında

39 SENER Burhan, Modern otel İşletmelerlıde Yönetlm ve Organlzasyon, Ankara,

"" Teİan r1**, işletneclligtn Temel Kuralları, Ankara, 1986, s,58,

}
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geliştirilmesi ve iyileştirilmenin sağlanması gerekir. Çünkri, her faktörü etkileyen
hususların geliştirilmesi mümlçün olmayabilir.

Bu bakımdan, işletme kaynaklarının optimal bir şekilde kullanılması büyük bir
önem taşımaktadır.

4. Uygulanacak Planın Bellrlenmest ve Uygulemanın Değerlendirilmesi

Otel işletmesinin uygulamaya koyacağı faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde önemli
bir yeri olan kritik faktörlerin bir sistem dahilinde düşünülmesi ve planlanması gerekir.
Bu sayede uyguldnan planın sonuçlarınrn değerlendirilmesi daha gerçekçi/sağlıkh bir
şekilde yapılacaktır.

. Uygulanacak planlarda, kısa dönemli hedeflerle uzun dönemli stratejik hedeflerle
çelişmemeli ve aynr zamanda uygulayıcılarla yöneticilerin mutabakatı sağlanmalrdır.
Ayrrca, uygulanacak planların, uygulayıcıların rahatca anlıyabileceği derecede ayrıntılı
olmalıdır.

Uygulanacak planın takip edilmesi ve uygulamanın değerlendirilmesi konunun
kapsamına ve beklenen değişime göre haftalık veya aylık sürelerde yapılabilir. Yapılan
değerlendirmede dikkate alınmasr gereken hususların başında;

Uygulanan planın, gerçekleşme düzeyi nedir, planlanandan farklı olarak ortaya çıkan
sonuçlar varmrdır ve sebepleri nelerdir?
Uygulanan plan çerçevesinde birbirleri ile ilişki içinde olan faaliyetlerde aksaklıklar
oluyor mu, oluyorsa bu aksamaların giderilmesi yönünde nelerin yapılmakta olduğu
konusudur.

3. IIYGULAMADA KuLLANILAN YÖNTEMLER

Sinerjik Yönetim yaklaşımının otel işletmelerinde uygulama prosedürünü
yürurlüğe koymak için kullanılabilecek teknikleri şu şekilde açıklayabiliriz+ı.

Beyin firtınası,
Sebep-Sonu ç analıizi,
Nedensellik ana]ıizi,
Güç alanı ana|izi,

Ülkemiz açrsından otel işletmelerinde sinerjik yönetim yaklaşımınrn yeni bir konu
olması ve uygulanma prosedürünün nasıl yapılacağı ve uygulamada hangi yöntemin
daha kolay bir şekilde kullanılabileceği tereddütlerinin oluşması ve farklı konular için
daha önceden de kullanıldığı düşüncesi bakımından "Beyin Fırtlnası" yönteminin daha
çok kabul göreceği bir gerçektir.

ı

ıa,

41 Ii\VRAKOĞLU, a.g.e., s. 69.
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* Beyin Fırtına§ı

Otel yönetiminin alacağı en önemli kararların başında §üphesiz işletmenin amaç
ve hedefleri ile ilgili kararlardır. Çünkii, bu kararlar işletmenin şimdi ve gelecekte
yapacağı faaliyetlere temel oluşturmaktadır.

Otelin üst yönetimi genellikle; yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile (zincir
otellerde) yürütme kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Ayrrca, otel işletmelerinde Genel
Müdür başkanlığında bölüm dürürlerinden oluşan toplantılarda oteli ilgilendiren her
seviyedeki konularla ilgili kararlar da, Bölüm Müdür'Ierinin düşüncelerini öğrenme
imkanı olacak ve çok yönlü bilgi akışı işletme geneline yayılarak çalışanların daha yüksek
performans göstermesi sağlanacaktır. Bu grubun almış olduğu akılcı ve yaratıcı kararlar,
işletme için yeni ve yaratıcı fikirler oluşturmasını sağlayan en etkin yöntemin beyin
firtınası olduğu ifade edilmektedir. Bu yöntem, grup üyelerinin faz|a etki altında
kalmadan objektif kararlar almalarr yönünden de kabul görmektedir.

4. §İNER.rİr yötprİM A§LAYIşININ IIYGuLANMASINDA YöNETİCİLERİIY
YAKLAŞIMI

Sinerjik yönetim anlayışı, otel işletmelerinde sunulan mal ve hizmetlerin
kalitesinin ve verimliliğinin artmasına, maliyetlerinin düşmesine ve işletmedeki değişik
sorunların daha kolay bir şekilde çözümlenmesini sağlayacak ve böylece, rekabette
üstünltik sağlanmış olacaktır. Yallnı rekabette üstünlük sağlanmasında önemli bir rolü
olan sinerjik yönetim anlayışınrn başarılmasında önemli bir rolü olan sinerjik yönetim
anlayışını benimsemesi ve bunu işletmede uygulaması gerekmektedir.

Değişen dünyamızda işletmelere hızla biinime ve gelişme imkanı veren global
pazar ortamı, beklenmiyen bir anda pazara girebilecek rakip işletmelerle tüm dengeler
bozulabilir+z. otel işletmeleri için çok büyük fırsatlar ve aynı zamanda tehdit ve risk
oluşturan bu ortama karşı günümüzün otel yöneticileri gelişmeleri yakından wleyip,
kendilerini eğiterek üstün niteliklere sahip, uluslararası arenada.kabul gören bir yönetici
olmalıdır.

Kendi alanındaki bu değişimleri yakından takip etmeyen ya da değişimlere hızla
cevap vermeyen yöneticilerin temsil ettikleri işletmelerin geleceğini tehlikeye ve riske
atacağı açık bir şekilde görülmektedir.

Konaklama sektöründe stratejiler global bazda belirlenmekte, rekabet global
bazda sürdürülmekte ve daha sonra bunlar yerel pazar|ara adapte edilerek
yansrtılmaktadır. Dolayısryla otel yöneticileri de global değişimlerin kendi sektör ve
pazar|arı üzerindeki etkilerini iyi takip etmek zoruııdadır.

Yöneticilerin artık, kalite, verimlilik, yenilil<, esneklik ve katılımcılık gibi
kavramları fantastik sözcükler olarak görmeyip; değişime öncelik vermektedir. Bu
kavramları gerçek boyutları ile ele almakta ve değişen koşullara ayak uydurarak, önce
kendisini değiştirmeye sonra örgütte verimlilik kiiltürünü egemen kılarak insan
kaynaklarını geliştirerek ulaşılabileceğini bilmektedir.

12 MACRO, Global Dünyanın Global Yöneticisi, Ağustos 1995, s.48.
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Değişime yönelen Avrupa'daki işletmeleri inceleyen en kapsamlı araştırma "The
Wal1 Street Journal Europe Coopers&Lybrand" danışmanlık kuruluşu tarafından 1996
yilında yapılan bu araştırmanın sonuçları da bu görüşü doğrulamaktadır. Bu
araştırmaya göre; Değişime yönelen işletmelerde en büyük engelin insan faktöründen
kaynaklandığı ve çalışanlarını değişime inandıramayan işletmelerin işin tekniği aÇısından
ne yaparlarsa yapsınlar başanlı olamadıklarıdıra3.

Ancak, bu durum otel işletmelerinde mevcut kaynakların verimli kullanılması
konusunda yapılabilecek girişimleri engellememeli, aksine üretim, hizmet ve yönetimde
kalite ve verimlilik artlşı için çaba gösterilmelidir. Bunun için özellikle bilişim
teknolojisinin sistem yaklaşımı içinde bütün bölümlerde yaygın olarak kullanılması
gerekir.

otel yöneticileri dinamik yönetim işlevini yerine getirirken işleyişi kolaylaştıran
bütün tekniklerde ve her kademe lzırra;n personelden yararlanrraa. Otel yönetiminde
bilişim sistemlerinin kullanılması ile birlikte; yönetici kendisini çevreleyen işletme içi ve
işletme dışı faaliyetlerdeki belirsizliklerden büyük ölçüde kurtulmuş, zamanının önemli
bir kısmını meşgul eden işler ortadan kalkmış, dizensiz ve çözülmesi zor sorunlar daha
kolay çözülebilir hale gelmiş olacaktır. Böylelikle yönetici önsezi yerine sistemin
çözümlenmesine önem veren yaratıcı gücünü ve zekasını tekdüze sorunlar yerine daha
önemli işlere ayınras, orta düzey yöneticiler astlarla ve diğer yöneticilerle grup dinamiği
içinde çalışmak ve oluşturulacak etkileşim ortaml sayeşinde yeni düşünce ve öneriler
oluşacak,işletmede verimlilik kıiltürü ve sorumluluk bilinci yaygınlaştırılarak çalışanlar
motive edilmiş olacaktır. Bu çerçevede, işletmede tüm çalışanlar arasında verimlilik,
kalite ve sonın çözme' gruplarının kurulması üst yönetime sinerjik yönetim imkanı
sağhyacaktır.

soNUç

Günümüzde turwm faaliyetleri değişimin ve globalleşmenin sınır tanlmadlğı
sektörlerin başında gelmektedir. Globalleşen iş dünyasında rekabetin bo5rutlan da
değişmiş, hatta ekonomileri en kapalı ülkelerde bile yeni rakipler ve yeni yaklaşımlar
oluşturmaktadır. Bunlar hızlı gelişen teknoloji de eklenince rekabet görülmemiş bir
şekilde kendisini hissettirmeye başlamıştır.

Sınrr tanımayan bir ücari sektör olarak otel işletmeleri, dünyanın her köşesinde
artan rekabeti göğüslemek için klasik yönetim anlayışını bir kenara bırakarak yeni dünya
düzeni içinde ticari değişimlere ayak uydurarak yeni yönetim anlayışşrla, yeni bir
stratejiyle değişiklikleri uygulamaya başladılar.

Değişim stratejisini benimseyen işletmeler üst yönetimlerinden başlayarak, pazar
stratejilerine, rekabet anlayışından ürün geliştirmeye kadar yeni bir anlayış ve yeni bir
yapılanmaya geçmektedirler.

43 CAPİTAL, Devler Değ§İnİ lfaııl Yönetİr, Kaşm 1996, s. 15l,
44 STONER L. Caııdy, Computerlzed tlnrekcGpcı ilonltorg §teffs Houıı ınd Cost,

. Hotels&Restaurarıts Intemational, Vol. 21, No. 6, Jule 1987, s.96.
45 ÜLGEN Hayri, İş[etne Yönetlmİnde Bllgİıayarlar, İstanbul, 198o, s. 124.
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çünt<ü; otel işletmelerinde sunulan hizmetlerin ve ürünlerin konuk beklenti ve
ihtiyaçlannın karşılanması bü5ük önem taşımaktadır. Sunulan hizmetin kalitesinin
konuklar tarafından belirlendiğ düşünüldüğünde, otelin konuk tatminini şartsv olarak
benimsemeleri ve organizasyon lrülturünü bu çerçevede değiştirmeleri gerekmektedir.

Otel işletmeleri belirledikleri hedefleri hem çalışanlarıyla hem de konuklarıyla
paylaşma yoluna gitmekte, zaman zaman da bu hedeflerini değişen çevre şartlarına göre
uyarlamaktadrrlar. Hiç kuşkusuz günümüzde, hedeflerini net bir şekilde belirlemeyen,
çalrşanlarrnı bu yönde bilgilendirmeyen ve onları hedefleri konusunda yönlendirmeyen
iŞletmeler piyasadaki rakipleriyle başedemiyeceklerdir. Çünkü, nereye gittiğini ve nereye
ulaŞmak istediğini bilmeyen otel işletmesinin faaliyet gösterdiği piyasada bir yere
varmasr bu rekabet ortamnda müml«in olmayacaktır.

Bunun iÇin de, otel üst yöneticisi, organizasyon sistemini oluşturan parçalarrn
toplamının organizasyon sişteminden büyük olmasını sağlayabilmek için işletmede
yaratılacak grup dinamiğinin artırılmasıyla sinerjik etki yaratacak, ast-üst arasında bilgi
akışrnr hızlandıracak ve yeni önerilerin geliştirilmesi ve sorunların çözümünü de
sağlayacaktır.

Otel üst yönetimi kendisini değiştirdikçe, katılımcı yönetim uygulamalarrnı
yaŞama geÇirdikçe daha önce faydalanılmayan önemli bir kaynağı,ve yenilik yapabilme
yeteneğini işletmeye girdi olarak alabilecektir. Bu uygulamanın işletmede egemen olması,
sinerjik yönetim anlayışınrn yerleşmesini sağlayacaktır.

Ayrıca, otel üst yöneticisinin sinerjik yönetim anlayışını işletmede hakim
kılabilmesi için şu hususlarr da dikkate almasr gerekmektedir:

Otel yöneticisi işgören alımında son derece duyarlı davranarak ideal kadrolannı
kurmaları gerekir. Bu süreçde işletmeyi ulusal ve uluslararası rekabet şartlarında
temsil edebilecek, otelin iklimine uJ^ım sağlayacak kaliteli mal ve hZmet sunumunu
grup Çalışmasıyla gerçekleştirecek niteliklere sahip olmasına özen göstermelia6ve
çalışanların bu ürün ve hizmeti sunma öncesinde işletmenin başarrsı için
ihtiyaçlarının karşılanmasl noktasında motivasyonu sağlanması gerekir.
İŞgörenlerin sadece söyleneni yapan kimseler olarak görülmeyip, o işin detaylarını
daha iyi bildiği ve daha iyi çözümler üretibileceği düşüncesi ile işgörenlere sahip
Çıkılması ve katılım konusunda teşvik edilmesi ve kendilerini ilgilendiren kararlarda
doğrudan veya dolaylı olarak katılımının sağlanmasr gerekir.
ışletmede iç rekabeti aza|tan ve dayanışma5n sağlayan gerektiğinde kolayca
değişikliklerin yapılabileceğ esnek bir organizasyon yaplsınını kurulmasr,
Yöneticinin işletmede reform niteliğinde değişik kararları almadan önce, işletmeyi bir
sistem olarak düşünmesi, bir değişiklik yaptığında diğer fonsksiyonların sistemin
bütününün ve sistemin içinde yer alan diğer sistemlerin (alt şistemlerin veya ayrı bir
sistemin alt sistemleri) nasıl etkilendiğini görebilmesi için önce interaktif bir yönetime
hakim olması ve yan sistem içindeki karşılıklı etkileşimlerin dinamiğini anlayabilmeli
ve bunu yönetebilmelidir.

46 ŞENER Bgrhan, Otel İşlctnelerlndc Toplan Kalltc Yöaettmt Uygulanasında Nttelikti
İşgücünün önçmi ve §eıdtkal,Haklar Bağlamında §otgulanması, ...

oLEYİs 50. Yıl Uluslararası Sempoz5rumu, Ankara, L997, s. L34.

..- _... .ı

_,......:,
-ı lı l

*

L67

a



ş
a

, Organizasyonda çok.yönlü bilgi akışının, işletme genelinde ya5nlması ve çalışanların
daha 5üksek perf,ormans gÖstermesi için; yöneticinin kendi üst ve altında görev
yapan çalışanların temsilcileri ile peryodik olarak (haftalık-aylık) toplanarak onların
da görüş ve düşünceleri alınarak karar almalrdır.

Sinerjik yönetim kendini geliştiren, öğrenen ve düşünen, üreten örgütleri
Yaratmaktadır. Sinerjik yönetim kalite ve verimliliğin artmaslna maliyetlerin düşmesine,
ürün ve süreç tasaİımlarınrn yenilenmesine, sorunlann daha sağhkh çözülmesine yol
açmaktadır.

Rekabette üstünlük sağlanmasında çok önemli bir yeri olan sinerjik yönetim
anla5nŞının başarısı, tepe yöneticilerinin eski yönetim alışkanlıklarını terk etmeleri ve
kendilerini değiştirebilmelerine bağlıdır.

, Bunun iÇin; otel üst yöneticileri önce organizasyona bakış açılarınr ve
mentalitelerini değiştirmeli, bir sistem anlayışı için tüm düzeyde kararlara katılımı
kolaYlaŞtıracaktır. Bu düşünce ve anlayış, yöneticlilere işletmenin geleceğini yaratmada
baŞarılı kılacak yetenekleri geliştirebilir. Çün}<u, bilgi ve inşan ekonominin birinci
derecede kaYanağını oluşturmaktadır. Organizasyonların işlevi ise, bilgiyi uygulamaktır.
Bugünün kesin düşünce ve yaklaşımlarr yarının anlamsız ifadeleri olabilmektedir.

Bu bakımdan, yöneticinin yapacağı faa|iyetler önceden başka işletmeler
tarafindan denenmesi yapılmışsa bu onun geç kalmışlığnın ifadesidir. oysa ki, rekabette
kalıcılık ve süreklilik rakip işletmelerden yalnwca daha iyi yapmak aegİı, aana önce ve
daha farklısını yapabilmektir.
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Oturum Başkanı
Erol ERDEM

Turizm Bakanlığı

hof.Dr.AhmetULU
Öğ r.Giör. Dr. osm an ÇoLAKoĞıu
Arş. ür. Abdutlah TA^I\IRISE V Oİ

Adno;n Menderes Üntaersitesl
I\ır,tzmİşt. Ve Otel. Y.O.

Kuşadası, yakın çevresindeki tarihi veriler (Meryem Ana'nın Evi, Efes, Prien, Milet
antik kentleri Didim Tapınağı vd.) den2i, güneşi ve doğal plajları ile Türk turizminin
hareketleri merkezlerinden biri ola gelmiştir. İlçenin sahip olduğu doğal ve tarihi verilerin
yanlşıra yatak kapasitesi, marina, liman ve havayolu ulaşım olanağı turizminin farklı
bo5rutlarrnı bir arada gerçekleştirme potansiyelini oluşturmaktadır.

45O deniz ve |79 kara kapasitesine sahip olan ve bir kaç ay önce özelleştirilmiş
olan Kuşadası Marinasr, bu tur2m türüne ilgi duyan satın alma gücü yüksek turist
potansiyelinden yararlanma fırsatı verirken, kruvaziyer gemilerin yanaştığı büyük liman
özellikle günü birlik olarak ilçeye gelen, tarihi yerleri ziyaret ettikten sonra yoğun biçimde
alışveriş yapan turist gruplarından da yararlanılmasını sağlamaktadır.

Deniz ulaşıma dayalı bu iki ulaşrm olanağrnrn yarattığı turizm hareketlerinin
yanlşıra, paket turlarla gelen yabancı turistler de bölge turizminin bir diğer önemli
parçasını oluşturmaktadır. Özellikle büyük kapital yatırımları ile, büyük riskler
üstlenerek, ciddi ölçülerde istihdam olanaklannr ilçeye kazandırmış olan konaklama
işletmeleri açısından, paket tur pazafl hayati önem arz etmektedir. İlçe tırizm
müdürlüğü verilerine göre Kuşadası'nın sahip olduğu konaklama arzı tab|o l'de
görülmektedir.
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Tablo 1: Kuşadası Konaklama Atzı

işletme Belgesi Türü Tesis savısı Yatak Sayısı
Turizm Bakanlığından İşletme Belgeli 86 16.83 1

Yatırım Belgesi İle İşletilen Tesisler 6 779
Belediye Belgeli 374 15.560
ToPLAM 466 33. L7o

Kaynak: İlçe Turizm Müdürlügü - Kuşadası

Tablo 1'deki verilere göre ilçede 92 konaklama tesisinde 18.610 yatak Turizm
Bakanlığı'nın denetiminde, 374 tesiste 15.560 yatak Belediye denetiminde faaliyet
göstermektedir. Bölge toplam konaklama tesisi sayısı 466, yatak kapasitesi 33.17o dir.
Ancak bu kapasitelere ilave olarak ve bu kapasitenin kat kat üstünde bir konaklama
potansiyelinden daha söz etmek gerekir. İkinci konut olarak adlandırılan, halk arasında
yazlık ev olarak anılan bu potansiyelin günümüzde ulaştığı boyutlar tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2: Kuşadası ve Clvarında İkinci Konut Yoğunluğu

site sayısı Konut Sayısı yatak sayısı
Kuşadası 2oo 1 8.500 74.ooo
Davutlar L28 9.800 39.2oo
Güzelçamlı 79 4.I37 1 6.548
ToPLAM 4o^7 32.437 L29.748

Kaynak: İlçe Turizm Müdürlüğü - Kuşadası

Göruldüğü gibi bölgedeki ikinci konutların yatak kapasitesi turistik tesislerin
kaPasitesinin yaklaşık 4 katıdır. Hemen hemen tamaml yılda yalnızca bir kaç hafta
kullanılan, bir kısmı yerli ve yabancı turistlere kiralanan bu konutlar bir yandan ülke
kaYnaklarının atıl yatrrıma dönüşmesi, diğer yandan kıyı şeridinin doğal yapİ"r.rr., tahribi
Ve aŞırl kalabalıklaşma anlamına gelmektedir. Bu durum stres, gürultü ," kaıabaırkt"r,
kaÇmak, doğa ile kaynaşmak amacl ile tatile çıkan orta gelir grubundaki turistlerin
oluŞturduğu Pazar dilimine hitap etmeyi hedefleyen paket tur düzenleyicileri açısından
olumsuz bir sonuçtur.

Paket tur, konaklama ve ulaşım başta olmak üzere tatilin bir çok ayrıntlslnl
iÇeren, geniŞ halk kitlelerine hitap eden ve çoğunlukla charter uçuşlarınrn kullanıldıgı bir
uYgulamadır. Paket programların hazırlanması ve pazarlanması tur operatörleri,
Programln uYgulanması aşamasında gerekli yerel hizmetlerin sağlanması ise karşılayıcı
acentalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Kuşadası'na yönelik programlar sunan bir
Çok tur oPeratörü ve bunların yerel hizmetlerini veren kaİşılayıcı acentalar
bulunmaktadır. İlçede faaliyet gösteren toplam 116 seyahat acentasından 1O3,u (%8g| 

^Grubu, 6'sı (%5) B Grubu, 7'si (Yo6| C Gurubu acentalardır. Bu dağlım itçede yurt
dıŞından turist getirme yetkisine sahip acenta sayı§lnln yüksek oİanda oıargr.r,
göstermekle beraber, ne kadarınrn gerçekten bu yönde çalıştığına dair kesin ..=ku-
vermek zordur. Ancak, paket tur. operasyonları içinde direkt Jlarak yer alsın ya da
almasrn, Paket turlarla, gelen turistlerin ilçedeki acentalar için birinci derecede gelir
kaynağını oluşturduğu bilinmektedir.
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Kuşadasr'na yönelik paket turlarda yararlanrlan havaalanı günümüze değin
ağrlıklı o|arak 70 km mesafedeki Adnan Menderes Havaalanı olmuştur. L997 yılı içinde
h2mete giren ve kısa bir süre sonra yüksek kapasİte İle hizmet verecek olan Milas
havaalanı, Kuşadası için bir avantaj mı, yokşa dezavantaj mı olacaktır sorusu bu

çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Milas Havaa|anı |997 Nisanından itibaren iç ve dış hatlarda !;ıizırıet vermektedir.
Halen 25OO m2 olan dış hat terminali Nisan 1998'e kadar 10500 62 çıkarılacaktır. t997
yılında uçak bazında günlük trafik yoğunluğu 30 dolayında gerçekleşmiştir. Yeni terminal
birr""rrrrp hizmete girmesi ile bu sayısrnın ortalama 80, pick noktada ise 15O'yi bulması
beklenmektedir. Tablo 3'de |997 Nisan-Kasım döneminde dış hat terminaline gelen-giden

charter uçak ve yolcu sayılarl görülmektedir.

Tablo 3: L997 Nişan-Kasım Döneminde Milaş Havaalanı Dış Hat Terminallne
Gelen-Giden Charter Uçak ve Yolcu Sayıları

Gelen Giden
Uçak 975 983
Yolcu 98.000 96.000

Havaalanın tam kapasiteye ulaştırılması için gerekli ait yapının tamamlanması
yönündeki faaliyetlerin sürdürülmesinin yanısıra, 1998 yılında trafiğin yoğunlaşmasına
-önemli 

ölçüde katkıda bulunacak bir başka gelişmeden de söz etmek gerekir. Bu geliŞme,

Ulaştlrma Bakanlrğı'nın kış tur2mini desteklemek amacı I|e bazı havaalanlarına yaprlan

charter seferlerinde konma-konaklama vb yolcu servis hizmetlerinin %o50 indirim
uygulanmasına ilişkin kararı içerisinde Antalya ve Dalaman Havaalanlannın yanısra,
\,İiİas Haraalanrnı da almasıdır(Hürriyet Gazetesi, 26.1|.|997|, Bu durum havalimanın
bölge ölü sezon o|an kış ayları içerisinde de turizmİnİn canlanması açrsından da Önem arz
ettiğini göstermektedir.

Kuşkusuz Milas Havaalanının hizrrrete girmesi Bodrum başta olmak üzere yakın
civarda turizm hareketlerinin daha da artmasr sonucunu doğuracaktır. Konumuz
açısrndan üzerinde durulması gereken nokta, Kuşadası'nın bu olumlu etkilerden
yararlanıp yararlanamayacağı veya olumsuz etkilenme olasılığıdır. Günümüz,de L;ava

Lhşr-, "o., 
d.r""" gelişmiş uçaklar ile uzun mesafeleri olağan üstü kısa zamaia

dilimlerinde kathetmeye olanak tanımaktadrr. Bu ulaşım kolaylığından faydalanan bir
turist, havaalanından kalacağı otele yine kısa bir zamafl diliminde ulaŞmak istemektedir.

Turistlerdeki bu eğilimi, transfer maliyetlerini ve operasyon akışının hızlanması

faktörlerini dikkate alan tur operatörlerinin, havaalanlarına daha yakın destinasyonlara
ağırlık vermeleri doğaldır.

Bodrum,un Milas Havaalanına uzaklığ 30 km ( 20 dk.), Kuşadası'nın Adnan
Menderes Havaalanrnauzaklığı90 km (1 saat) , Milas Havaalanınauzaklığ 110 km (1,5

saat) dir. Bodrum'un avantajr açıkça görülmektedir. Oysa, MH aÇılmadan önce Bodrum'a
yOnellt paket turlarda her ikisi de 21O km mesafede bulunan DH veya AMH'dan
Bodrum'a transferler eı az 3 saat sürmekte idi.

ı
ı

a

ı

ı

L7L



ıı
a

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ:

Araştırma, anket formu aracılığı ile bilgi toplama temelinde dizayn edilmiş ve
Kuşadası ve Bodrum'da faaliyet gösteren acentalara uygulanmıştır. Uygulama kapsamına
incoming faaliyetinde bulunan 48 acenta alınmıştır. Bu acentaların 37'si Kuşadası'nda,
1 1'i Bodrum'da bulunmaktadır.

BuLGULAR

AraŞtırmaya katılan acentaların 1996 ve 1997 yıllarında yurt dışından havayolu
ile turist getirip getirmeme durumlarına göre dağılımı tablo 4 de verilmiştir.

Tablo 4: Havayolu ile Turist Getirme Durumlarına Göre Acentaların Dağılııııı

Havayolu ile Turist
Getirme Durumu

I996 I997

Getirenler %92 %96
Getirmeyenler %8 oh4

AraŞtrrmaya katılan acentalar arasında.havayolu ile turişt getirenlerin oranında
bir artış olduğu görülmektedir. Acentaların 1996 ve |997 yıllarında ağırlıklı olarak
yararlandrkları havaalanları ve 1998 yılında ağrhklı olarak kullanmayı planladıkları
havaalanı srralamasrna bakıldığında, 96-97 yıllarında AMH'nin ağırlıklı olarak
kullanıldığı, ancak 1998 yılı planlamalarında önceki yıllara göre bir gerileme gösterdiği
anlaŞılmaktadır. MH'nın kullanımı 98'de büyük ölçüde artacak, Dalaman Havaalanında
Çok faz|a bir değişim olmayacaktır. Tablo S'de bu konuda elde edilen bulguların dökumü
verilmiştir.

Tablo 5: Yıllara Giire Havaalanlarının Kullanimın Ağırlıkları (n=48)

L996 I997 1 998 98-97
AMH oh85 %88 o/o73 -15
DH o^44 oh48 oh44 -4
MH o^rc o/o27 o/o63 +36

Tablo S'de görüldügu gibi, AMH ağırlıklı operasyon planlayan acentaların oranı
15 Puan aza|makta, DH ağırlıkh operasyon planlayan acentalarrn oranı 4 puan
azalmakta, ancak MH ağırlıklı operasyon planlayanların oranl 36 puan artmaktadır.

Acentaların Ege Bölgesinde L997 yılında çalıştıkları turistik istasyonlar ve gelecek
Yıllarda ÇalıŞacakları turistik istasyonları getirdikleri ve getirmeyi planladıkları- turist
Yoğunluğuna göre sıralandrrmalarrndan çıkarılan bulgular tablo 6 veriımiştir.
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Teblo 6: Acentalırın Getirdiği ve Getirneyi Plınlıdıklerı Turlst Yoğıınluğunı Göre
Ege BölgesindeLi Turlstlk İstasyoılırın §ıralındırılnası

Turistik İstasyonlar 1997 Toplam Rıanları 1998 Toplam hıanları
Bodrum L77 |L| 224 |L|
Kuşadası 156 (2) L52 |2|
Marmaris L22 B| 123 (3)

Didim 74 (4| 72 e|
Diğer 26 6| 24 (5|

Tablo 6'daki sıralamalar incelendiğinde 97 ve 98 yıllarında sıralamanın aynı
olduğu, her iki yılda da Bodrum'un birinci, Kuşadası'nın ikinci srrada yer aldığı
görulmektedir. Ancak, Bodrum'un toplam puanr 98 yılı için önemli ölüde artarken, diğer
istasyonların puanları hemen hemen değişmemektedir.

Araştırmaya katılan acentaların 1996 ve |997 yıllarında Kuşadasrnda
konaklamak üzere AMH na indirdikleri uçak ve turist sayrlarına ilişkin veriler tablo 7 de
görülmektedir,

Tablo 7: Kuşadası,nda Konaklaylcak AMH na İnen Uçak ve Turist Sayısı

L996 L997 L997 l L996
uçak sayısı 6.601 8.27o "^25
Turist sayısı 183.361 238.622 %3o

Tablo 7 deki veriler 1997 yılında Kuşadası'na yönelik olarak AMH alanına inen
uçak ve yolcu sayılarının ciddi miktarda arttığını göstermektedir.

Nisan-Kasrm 1997 döneminde MH'na Kuşadası'nı kapsayan paket turlar bazında
inen uçak ve turist sayıları ise tablo 8 de yer almaktadır.

Tablo 8: Kuşadasırnda KonaklayacaL MH na İnen Uçak ve Turlst §ayısı
(Nisan-Kasım 1997 Dönemi)

Uçak Sayısı 73
Turist Sayısı 3940

Tablo 7 ile 8 karşılaştırıl ise MH'nrn Kuşadası açısından flazla bir önem arz
etmediği şeklinde bir yoruma yönelinebilinir. Ancak, henüz bir kaç ay önce son derece

düşük kapasite ile faaliyete geçen bir havaalanın transfer bazındakİ olumsuzluklara
."g-"r, tercih edilebilir olması, gelecekte Kuşadası'na yönelik turist trafiğinin belli bir
boİümunün MH'üzerinden gerçekleştirileceğinin işareti olarak görülmelidir. Ayrrca, tablo

3 deki veriler göz önüne alındığında, MH'nın toplam uçuş trafiği içinde KuŞadası'nın
payınln %o7, turist trafiğindeki payınln Yo4 dizeyinde kalması, bir takım olumsuz
etkenlerin varlığına işaret etmektedir.

Acetalarrn MH'nın Kuşadası turizminin geleceğini ne yönde etkileyeceği yönündeki soruya
verdikleri yanıtlardan elde edilen bulgular tablo 9 da verilmiştir.
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Tablo 9: MH'nın Kuşadası Turizminin Gelece ği Üzerine Olası Etkileri

ifadeler f o/o

Kuşadası Turizm.i hiç 5 10
I(uşadası'na daha faz|a turist gelmesini sağlayacaktır 6 13
I(uşadası'na yönelik talebin Bodrum'a kaymasına neden olacaktır 35 73
Fikri yok 2 4

Acentalarrn V"V3 glbi büyük bir çoğunluğu MH'nrn Kuşadası turizmini olumsuz
yönde etkileyeceği kanaatindedir. %o13'ü Kuşadası'na daha fazla turist gelmesine neden
olacağı, %1O'u bir etki yaratmayacağı görüşünde, Yo4 ise fikir beyan edememektedir.

Acentaların Milas-Kuşadası arasrnda karayolu ulaşımrnı daha kısa sürede
gerÇekleŞtirecek önlemlerin alrnmasınrn Kuşadası'na yönelik operasyonların
arttrrrlmasında etkisine yönelik düşüncelerinin dağılımı tablo 1O da verilmiştir.

Tablo 10: Milas-Kuşadası Karayolu Ulaşımının İyileştirilmeşinin
Etkilerine İııştın Düşünceler

Ii]adeler f o//o

Etkili olur 32 67
Etkili o|maz 6 13
Şimdiden yorum yapılamaz 10 2o

Tablo 1O daki verilere göre acehtaların oh67'şi Kuşadası-MH karayolu ulaşım
süresini azaltacak önlemlerin Kuşadası'na yönelik operasyonlann artmasında ettlıi
olacağı, %13'u olumlu bir etki yaratmayacağı görüşündedir. Acentalarıno/o2o'sr ise net bir
fikir yürütememektedir.

soNuç

Bu ÇalrŞma çerçevesinde varİlan sonuçları maddeler halinde aşağıdaki gibi sıralamak
mümkündür.

1) KuŞadası turizmi yalnızca paket tur pazarına bağh olmamakla birlikte, 33.0Oo,i aşan
Yatak kaPasitesini oluşturan konaklama tesisleri açısından paket turların hayati bir

2) İ:ilT'{,Ş§'ffl',:-#"'Tr%"'§i;Tj'[;, acentaslnln hemen hemen tamamının varıığı
paket turlarla turistlere bağlıdır.

3) KuŞadası ve civarrnda yaklaşık 130.0OO yatak kapasitesini barrndıran 32.5OO ikinci
konut, betonlaşma, kalabalıklaşma gibi olumsuzluklar ile bölgenin çekiciliğini
olumsuz yönde etkilemektedir.

4| KuŞadası'na yönelik paket turlara ait charter seferleri günümüze değin AMH
üzerinden yapıla gelmiştir. İlçe yakın zamana kadar hava ulaşımı açısından avantajlı
bir konuma sahip olmuştur. Ancak MH'nrn açılması ile Bodrum bu konuda çok daha
avantajh hale gelmiştir.

5) Havaalanı ilçe merkezi ulaşım süresi açısından Bodrumun sahip old.uğu avantaj,
Paket tur düzenleyicilerine Bodrum yönelik programlara ağırlık vermeye
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yöneltmektedir. Bu durumda, Kuşadası'na yönelik operasyonların bir bölümünün
Bodruma kayması olasılığı güçlüdür.
MH'nın açllması, paket turlarda Bodrumun tercih edilme şanslnl arttırmakla beraber,
Kuşadası'nın ikinci bir hava ulaşrm kaprsrna sahip olmasr sonucunu. da
doğurmaktadır.
MH konum olarak hem Bodrum, hem de Kuşadası ve Didim'e yönelik paket turlara
ilişkin charter uçuşlarına hitap edebilecek konumdadır.

- Kuşadası turizminin MH'nın hizmete girmesi ile Bodrum'la rekabette düştüğü
delavantajın en aza indirilmesi,

- MH'nrn Kuşadası için havayolu ile ulaşım olanaklarınrn artmaslna olanak veren bir
gelişme şekline dönüşmesi ve

- Tıır operatörlerine, bir charter uçuşundan hem Bodrum, hem Kuşadasr hem de

Didim'e yönelik paket turlar için yararlanabilme şansını arttırılmasl açısından
i

Milas-Kuşadası karayolunun genişletilmesi ve ulaşlm süresinin kısaltrlmasr en kısa
zamanda gerçekleştirilmesi gereken bir konu olarak gündeme gelmektedir.
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KUŞADASINDA YERLEŞİK IİALKIN flIRİZMİN YARARLARnE
ALGILIIMASI

Doç. Dr. Baliattin RIZAOĞbU
Adnan Menderes Ünlaersitesi

Tıırizm İ ştetme c ttiğ i Yüks ekokulu
Oğrettm ügesf

Giriş

İnsanlar, turizmi olumlu ve yararlr bir olay ve etkinlik olarak alglasalar bile, bu
olay ve etkinlik her zaman kendisinden beklenen yararlarr ve katkrları sağlamayabilir.
T\ırizm, bireysel bir etkinlik olmakla birlikte, her yıl milyonlarca insanın katılmasıyla
insan ilişkilerini çoğaltmakta ve toplumsal bir olay ve etkinlik olarak önem
kazanmaktadır.

T\ırizm, günümüzde aldığı boyut ve nitelik itibariyle, istenen ve istenmeyen
sonuçlara yol açmaktadır. Turizmin sonuçlarrnın bir yönü, yerli toplumlar üzerinde
meydana getirdiği değişmelerdir. Turizmin yerli toplumlar üzeriıtde getirdiği değişmeleri
denetim altında tutabilmek için bu değişmelerin yaplslnl ve niteliğini anlamak gerekir.
yerli toplumlar, turizmin yarattığı değişmelere karşı tepkilerini değişik biçimlerde ortaya
koymaktadırlar. Örneğin,

1) Değişmeleri edilgin bir biçimde benimseyebilirler
2| Değişmelere bir direnme gösterebilirler
3) Değişmelerin rahats ız edici etkilerini değişik biçimlerde aza|tmaya

çalışabilirler.

T\ır2mden etkilenen bir yerli toplum, değişik yerli kümelerden veya
topluluklardan oluşmaktadır. Örneğin, yüksek konumdaki yerliler, yoksul konumdaki
yerliler, gençler, turizm görevlileri, erkekler, kadınlar, yaşhlar, çocuklar, çekimyeri
yerleşikleri gibi. Turizm, her yerli kümesi üzerinde çok değişik etkiler yaratabilmektedir.
Diğer yandan, tur2min bir yerli toplum üzerinde genel olarak yarattığı etkiler bu yerli
toplum içinde bir küme üzerinde yarattığı etkilerden boyut, nitelik ve hw bakımından
farklı olabilir. Bir yerli toplum her ne kadar değişik kümelerden oluşan bir toplum ise de
turizmin tek tek yerli kümeleri üzerinde yarattığı etkilerin toplamr, turizmin yerli toplum
üzerinde yarattığı etkilere eşitlenemez. Dolayısıyla, turizmin her yerli küme üzerindeki
etkileri farklıdır ve kendi içerisinde incelenmelidir.

Bu çalışmada, Kuşadası'nda yerleşik halkın ve ilk y'erleşiklerin turizmin
yararlarını nasıl algıladıkları irdelenmektedir.
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Araştırmada bilgi toplama yöntemi

Kuşadadsı'nda yerleşik halkın turizmin yararlarrna ilişkin düşüncelerini ortaya
çıkarmak için anket yöntemi; Kuşadası'nın ilk yerleşik insanlarının düşüncelerini
anlamak için derinliğine görüşme yöntemi uygulanmıştrr. Kuşadası'nda yerleşik hakın
turZmin yararlarına ilişkin araştırma, 1993 yılında 'TIırizm ve Toplumsallaşma: Yerli
Turistik Toplumsallaşmaya İlişl<ln Karşrlaştırmalr Bir Araştırma' adh çahşmam srrasrnda
uygulanan anketteki I,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sorulardan elde edilen bilgilere
dayandrrılmıştır. Kuşadası Merkezde dağıtılan 35O adet anket formundan 18 adeti
toplanamamrş ve 13 adeti değerlendirmeye alrnamamıştır. Sonuçta değerlendirmeye
alrnan cevaplayıcı sayısı 314 kişi olmuştur. Bu ankette, Kuşadası'nda yerleşik halkın
turizmin yararlarınr algılamasını ortaya çıkarmak için 9 soru kullanılmıştır. İlk 8 soru,
cevapla5nöıların demografik özellikleriyle ilgili sorulardır. 9. soru turizmin yararlarınr
algılama ile ilgili altı seçeneği içeren sorudur. Bir anlamda, demografik özelliklerle ilgili
sorular bağımsız değişkenlerdir. T\ırizmin yararlarını algılama ile ilgili soru ise bağımsız
değişkendir ve Kuşadası'nda yerleşik halkın tur2min yararları ile ilgili tutumlannr,
eğilimlerini veya tepkilerini öğrenmek amacınr taşımaktadır. Bu çalışma ile ilgili anket
soruları Ek 1' de verilmektedir.

Kuşadası'nrn ilk yerleşiklerinin turizmin yararlarrnı algılamaları ile ilgili
araştrrmada derinliğine görüşme yöntemi kullanılmıştır. Derinliğine görüşme|ere, 1994
yılının son bahar ve kış aylarında başlanmrş, her yıl aynı dönem içerisinde devam
edilerek 1996 yılının .sonlarrnda bitirilmiştir. Derinliğine görüşmelerde, görüşülecek
kimselerin birinci aşamada uygulanan ankete katılan cevaplayrcılardan ve Kuşadası'nın
yerleşik insanlarrndan seçilmesine özen gösterilmiştir. Bu amaçla, ilk planda 40 kişi
ankete katılanlardan, 50 kişi ankete katılmayanlardan olmak üzere Kuşadası'nın yerleşik
halkından toplam 90 kişi ile derinliğine görüşme yapılması kararlaştırılmlştr. Ancak,
son olarak ilk ankete katılan |2 kişi ile ve ankete katrlmayanlardan hepsiyle
göruşülmüştür. Böylece, son planda toplam 62 kişi ile görüşme yapılabilmiştir. Görüşme
yapılan kişilerden 16'sı kadın olmuştur. Derinliğine görüşmelerde, cevaplayrcıların
bulunmasında bir takım güçlüklerle karşılaşılmıştır. Çünkü, Kuşadası ilk yıllarda t«içük
bir kasaba iken turizmin gelişmesiyle 1990 yılı nüfus sayrmı itibariyle nüfusu 35,
0O0,0OO'in üzerine çıkmıştır. Böyle bir kalabalık nüfusta Kuşadası'nın ilk yerleşik
insanlarını bulmak oldukça engelleyici olmuştur ve derinliğine görüşmelerin süresini
uzatrnıştır. Kuşadası'nrn ilk yerleşik insanlarının büyük çoğunluğu Kuşadası'ndan ya göç
etmiş ya da çevre köylerde yerleşerek yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmışlardır.
Görüşme yapılan kişilere, Kuşadası Nüfus Müdürlüğünün kayıtları araştırılarak ve çevre
insanlardan sorularak bulunmasrna çalrşılmıştır.

Değerlendirme ve bulgular

a. Anket yötemine göre değerlendlrmeler ve bulgular

Çizelge 1, anket formunda yer alan 1 1. soruya verilen cevaplara göre
hazırlanmıştır. T\rrizmin döviz sağlayıcı öze||Iği turizmin ekonomik yararlarını dile
getirirken, turizmin dünya insanlarınrn birbirlerini tanıyıp anlamalarını sağlaması;
insanların bilgi, görgü ve anlayışını arttlrması; kültürleri zenginleştirmesi; farklı kültürleri
kaynaştırması ve bütünleştirmesi ile farklı ktiltürlerin ortaya çıkmasrnr ve değer
kazanmasını sağlaması özellikleri turizmin toplumsal yararlarrnı dile getirmektedir.
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Çizelge 1. Kuşadasında turizmin yararlarının algılanmasının ağırlıklı
yüzdelere göre cevaplayıcılar açısından dağılımı

o/o

Turizm ülkemize döviz getirir
Turizm insanların birbirlerini tanımalarını sağlar
Turizm insanların bilgi, görgü ve anlayışını arttırır
Turizm farklı kültürleri kaynaştırır ve bütünleştirir
Turizm raİİrlı kültürleri daha da farklılaştırır
Turizm kültürümüzü zenginleştirir

72.82 (1ı
7L.23 (2l
66.83 (3)
61.68 (4)
43.63 (5}
33.81 (6l

(1l, l2ll, (3), (4), (5}, (6I sıralamayı göstermektedir.

Genel açıdan bir yaklaşım yapıldığında, Kuşadasr'nda yerleşik halkın turizmi
yararlı bir olay ve etkinlik olarak algıladıkları ortaya çıkmaktadır. Bunun anlamr turtzm
insanlarrn kabul ettiği ve vazgeçemeyecekleri hem bir etkinlik ve hem de bir haktır.
Önemli olan turizmin istenir sonuçlarınrn arttırrlmasr ve istenmeyen sonuçlarınrn
azaltılmasıdır. Kuşadası'nda yerleşik halkın turizmin döviz sağlayıct yararlnr 1. sırada
algıladığı görülmektedir. Bu durum, paranln yaşamımızda ne denli yer aldığının bir
göstergesidir. Diğer bir deyişle, insanlarımız hala zorunlu gereksinimlerinin karşılanmasl
için çaba harcamaktadrrlar. İnsanlarımız, turizm yoluyla gelecek paranın iyi kullanılarak
iyi bir ekonomik gönenç düzeyine ulaşılmasını beklemekte ve istemektedirler. Diğer
yandan, I(uşadası'nda yerleşik halk, turizmin kültürümiizü zenginleşirmesini ise 6.
srrada algılamaktadır. T\ırizmin kültürümüzü zeginleştirmesi yonrma açıktır. Acaba
Kiroler turizmin kültürümüzü zenginleştirdiğine katılmaktadır. Burada kişilerin yaş,
eğitim durumu, mesleği, turizmden yararlanmasr, gelir durumu, cinsiyet, medeni
durumu ve yerleşim yeri gibi etmenler rol oynamaktadır.

Çizelge 2. Tırizmin yararlarının algılanmasrnın ağırlıklı toplamlara göre cinsiyet
açısından dağhmı

Erkek
Kadın
Turizm ülkemize döviz getirir 7II (3)

94| (1)

75I (2l

384 (6)

668 (4)

535 (5)

66I

40I

508

253

454

287

Turizm dünya insanlarlnrn birbirlerini tanıyıp
anlamalarını sağlar
Turizm insanlarln bilgi, görgü ve anlayışmı arttırır

(1)

(4)

(2l

(6)

(3)

(5)

Turizm kültürümüzü zenginleştirir

Turizm farklı kıiltürleri kaynaştırır ve bütünleştirir

Turizm farklı kültürlerin daha da farklılaşmasına yol
açar

(1l, (2l}, (3}, (4), (5), (6) sıralamayı göstermeLtedlr.

Kadınların tur2min döviz getirici özelliğini birinci sıraya koymaları 'Yuvayı yapan
dişi kuştur.' özdeyişini yansıtmaktadır. Türk kadınlarının para biriktirme eğiliminin
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yüksek olması burada etkili olabilir. Türk erkeklerinin turizm toplumsal yararlarrna daha
fazLa önern verdikleri görülmektedir. Diğer bir deyişle, Türk erkeğinin Türk kadınına göre
bağımsız yapısl bu algılamada etkili olabilir. Türk erkekleri ve kadınlarının turizmin
kültürümüzü pek zenginleştirmediği inancına sahip oldukları ortaya çıkmaktadır.

Çizelge 3. Turizmin yararlarının algılanmasının ağırlıklı toplamlara göre yaş
açısından dağılımı

L5-24 25-34 35-44 45+
292 |2|
3o3 (1)

287 |3|
L42 16|
262 |4|
2o8 (5l

37o |2|
4o5 (1ı

359 (3ı
210 (6)
338 (4}
222 |5|

5o8 (1)
438 (2)

195 (2}
186 (3l

206 (1l
97.6|

ı75 (4ı
1o7 (5l

Turizm ülkemize döviz getirir
Turizm dünya insanlarının birbirlerini tanıyıp
anlamalarrnt sağlar
Turizm insanların bilgi, görgü ve anlayrşını arttrrrr
Turizm kültürümüzü zenginleştirir
Turizm farklı kültürleri kaynaştırır ve bütünleştirir
Turizm farklı kültürlerin daha da farklılaşmasına yol açar

4L7 13|
188 (6}
387 (4ı
284 (5l

(U, (2ll, (3l, (4), (5l, (6l sıralamayı getirici göstermektedir.

35-44 yaş grubunun turizmin döviz yararını birinci slraya koymalarr onlarrn tam
para kazanma yaşında olduklarına bağlanabilir. Çünku bu yaş grubunda askerlik,
öğrenim ve evlilik gibi sorumluluklar onlarrn para kazanrnalarrnı ön plana çıkarabilir. l5-
24 ve 25-34 yaş gruplarının daha çok genç yaş grubuna ait olmalan nedeniyle turizmin
insanları birbirlerini tanrmalarında etkili olması özelliğini öncelikli olarak algılamalanna
yol açabilir. Ayrıca, genç nüfusun para kazanma ve para biriktirme gibi
sorumluluklarının olmaması onları toplumsal ilişkilere daha fazla yönlendirmektedir.
Ekonomik koşullardaki olumsuz değişmeler onları pek etkilememektedir. 45 ve üstündeki
yaş grubunun turizmin ekonomik yararını ikinci sıraya almaları, onların turizmle ilgili
geçmiş deneyimlerine bağlanabilir. Yaşlı olmaları nedeniyle bu gruplarda daha çok
toplumsal bir ilgi ve yakınlrk arama duygusu gelİşmektedir. Bu yaştan sonra para
kazanmanrn onlar için pek bir anlamı olamayacağından ve bunun bilincine
vardıklarından toplumsal ilişkilere daha faz|a öncelik verebilirler. Diğer yandan, 45 ve
üstü yaş grubuna dahil insanlar çalışma döneminde elde edemedikleri toplumsal etkinlik
doyumlarını karşılamaya yönelebilirler ve paraya pek önem vermeyebilirler. Bütün yaş
grupları turizmin kültürümüzü zenginleştirdiğine pek katılmamaktadırlar.

çizelge 4. Turizmin yararlarının algılanmasının ağırlıklı topl,amlara göre yerleşim
yeri açısından dağılımı

Köy Kasaba İlçe Mrk
Turizm ülkemize dövw getirir
Turizm dünya insanlarının birbirlerini tanıyıp anlamalarrnı
sağlar
Turizm insanların bilgi, görgü ve anlayışrnı arttırır
Turizm kültürümüzü zenginleştirir
Turizm farklı kültürleri kaynaştlrır ve bütünleştirir
Turizm farklı kültürlerin daha da farklılaşmasına yol açar

637 (1l
49ı (3}

180 ( 1ı
145 (3)

L27 |5|
84 (6}

L28 14|
156 (2l

689 (3}
852 (1}

8oo (2}
427 |6|
643 |4|
567 (5l

443 (1ı
4|7 |2|

406 (3)
l74 |6|
4o4 |4|
216 (5}

50 1 (2l
359 (5}
297 |6|
9q9 l4

(1), (2ll, (3l, (4), (5), (6l sıralamayı göstermektedir.

Kuşadası ilçe merkezinde yerleşik insanların turizmin döviz getirici özelliğini
üçüncü straya koymaları turizmin gelişmesinin onların üzerinde yarattığı olumsuz
toplumsal etkilere bağlanabilir. Bunun anlamr, ilçe merkezinde yerleşik insanlar turizmin
üzerilerinde yarattığı srkıntı ve gerilimler nedeniyle turizmin döviz getirici yararına bir
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noktada ilgisiz kalmaktadırlar. Kuşadası'na dışarıdan gelen (köy, kasaba ve diğer illerden)
insanların turizmi ekonomik yönüyle algılamalarında para kazanmak amacıYla
I(uşadası'na yerleşme istekleri etkili olabilir. Köy ve kasabalardan KuŞadası'na gelen

kişilerin turizmin insanlarrn birbirlerini tanrması özelliğini üçüncü sıraya koymaları
onların köy ve kasaba l«iltürünü üzerilerinden hAlA atamamalarrna bağlanabilir.
Kuşadası'na farklı yerlerden gelerek yerleşen kişiler turizmin kültürümüzü yozlaştırdığına
katılmakta ve kültürümüzün özgünlüğünün korunması gerektiği inancrna bağlı
kalmaktadırlar. Bu insanlar bir anlamda kendi kültürümüze sahip Çıkrlmasını
istemektedirler.

çizelge 5. Turizmin yararlarının algılanmasının ağırlıklı toplamlara göre öğrenim
açısından dağılımı

(l), (2)), (3}, (4), l5l, (6) sıralamayı göstermektedir.

İlköğrenim görenlerin turizmin döviz getirici yararını birinci srrada algılamaları
onların turizmin toplumsal yararlarının farkında olmadıklarının bir göstergesi olabilir.
Orta ve yükseköğrenim göı,enlerin turizmi hem ekonomik hem de toplumsal yararları
arasrnda gözetmedikleri söylenebilir. Böylece insanların eğitim düzeyleri yükseldikçe
yaşadıkları dünya konusunda bilgileri artmakta, toplumsal ilişkilerin farkına varmakta ve
bir toplumsal olay ve etkinlik olarak turizmin toplumsal yararlarınr algılamaları da
yükselmektedir. Diğer yandan orta ve yükseköğrenim görenler turizmin kültürümüzü
zenginleştirdiği yönünde algılamalara sahiptirler.

çizİlge 6. Turizmin yararlarının algılalmasının ağırlıklı tophmlara göre meslek
açısından dağılımı

(U, (2ll, (3}, (4}, (5), (6l sıralamayı göstermektedir.

Turizmle doğrudan iç içe olan ve kazancını turZmden sağlayan meslek
gruplarının diğer grüplara oranla turizmin döviz getirici özelliğine önem vermeleri oldukça
doğaldır. Halbuki kazançlarını doğrudan tur2mden elde etmedikleri için memurların
turizmin ekonomik yararrna ilgisiz kaldıkları söylenebilir. Memurların tayin dolayısıyla

Yiiksekiiğrenim

Turizm ülkemize döviz getirir
Turizm dünya insanlarrnrn birbirlerini tanıyıp
anlamalarlnı sağlar
Turizm insanların bilgi, görgü ve anlaylşlnr arttırır
Turizm kültürümüzü zenginleştirir
Turizm farklı kültürleri kaynaştırır ve bütünleştirir
Turizm farklı kültürlerin daha da farklılaşmaslna yol

374
344 (3)

738 12l.
7o4 |3|

7oL |4|
929 |l|
634 (5ı
45.2 |6|

254 (1)
23413|

215 (4ı
24L |2|
2o5 (5ı
38 (6}

343 (4ı
4o5 (1)
3o3 (5)
262 16|

esnaf s. mes. memur

256 (ı)

12616|
22612|

ls (5}

TUrizrn dursairca3hımHühiıiarypaıhnakıı
sağtr
Tlrrizm insanlann bilgı, görgü ve anlayşıru
aıttnr
Turizm kültürümüzü zenginleştirir
Tlırizm farklı kıiltürleri kaynaşbnr ve
bütünleştirir
Ttırizm fark]ı kültürlerin daha da

158 (3}

87 (6ı
l5,2 |4|

1o8 (5ı

4ı (3ı

30 ı6ı
37 |4|

35 /5ı

(5l
(3}225

Turizm ülkemize getirir

228 |s|

2ı6 (3)

14ı (5ı

357 (3}

138 2ı

çnFl

58 (6ı
94 (3}

76 (5)

158 (6ı
2g2 |4|

267 |L|
25o |2|

113 (6ı
186 (4ı

ı99 (1)

ı81 {2l

45ıü2l
ıo4 (1ı

455 (U
g2l2l
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sık slk yer değiştirmeleri de turizmin döviz getirici yararını önemsememelerinde etkili bir
öğe olabilir. Hemen hemen tüm meslek gruplarrnın turizmin kültürümüzü olumsuz yönde
etkilediği görüşüne sahip oldukları söylenebilir. Bu durum bu grupların kültürümüzün
özgünlüğünün korunması gerektiği inancrndan da kaynaklanabilir.

b.Derinliğine görüşme yöntemine göre değerlendirme ve bulgular

1994-1996 yılları arasrnda yapilan bu görüşmelerin amacı, turizmin
Kuşadası'nın ilk yerleşik insanları üzerindeki olasıl etkilerini ortaya çıkarmaktır. Kişilerle
derinliğine görüşmelerde anket formunda yer alan 1 1. sorunun altı seçeneğinden her biri
ayrı bir soru olarak düşünülmüş ve kullanrlmıştır. Bu sorular sorulurken içten, sıcak ve
yakın bir ilişkinin ve bir sohbet ortamln kurulmasrna ve sürdürülmesine özen
gösterilmiştir. Bir araştırma yapıldığı görüşülen kişilerden saklanılmış ve araştırmacl
kimliği belirtilmemiştir. Kişilerin demografik özellikleri sohbet srrasrnda cevaplayıcılaı,ın
pek farkında olmadan alrnmrştrr. 1 1. soru diğer sorularla da desteklenmiştir. Derinliğine
görüşmeler srrasrnda elde edilen bilgiler sonucunda Çızd.ge 7 oluşturulmuştur.

Çizelge 7.Kuşadası'nın ilk yerleşiklerinin turizmin yararlarını algıl,ama durumu

Katılmayan

Sayı '^

_Kararsl z

Sayı %

Katılan

Sayı %

T'ıınzm ülkemize dövlz getinr
Turizm dünya insanlannil:ı birbirlerini
tanıyıp anlamalannı sağlara
Turizm insanlann bilgı, görgü ve anlaJnşnı
arttınr
T\ırizm l«llturumüzti 7rrıg}r:leştirir
Turizm farkh l«ilürlen kayrraştnr ve
bütıınleştirir
Tünzm farklı kıilturlerin daha da
farklılaşmasna yol açar

l l 19,35 48 77,4I

9 14,50

20,98

44

11

13

70,80
19,35

16

4I
2 5,80

66,1 1

77,4|
72,58

3,22

3,22

4,86

8,08
6,45

3,22

2

2

3

5

4

2

48

45

22 35,48 38 61, l l

I(uşadasr'nda ilk yerleşikler, turizmin ekonomik açıdan çok yararh bir olay
olduğu inancını ve göruşünü sergiledikleri halde toplumsal yararlarını olumlu
bulmamışlardır. Kararsızları eğitim gğrmemiş ve yaşlı kadınlar oluşturmuştur. Turizmin
toplumsal yararlarrna katılanlar ise eğitim görmüş, yurt dışına

çıkmış, bir mesleğe sahip, kentlerde ikamet eden ve gelirleri yüksek olanlardır.
Kuşadası'nda ilk yerleşik insanların turZmin toplumsal yararlarına olumsuz bakışları,
onların turizmden çok fazla etkilendiklerinin bir göstergesidir. Derinliğine görüşmelerde
sorulan diğer sorular da dikkate alındığında ortaya çıkan bulgular arasında özetle şunlar
söylenebilir.

1. Kuşadası'nın ilk yerleşik insanları turizmden yararlanamamışlardır.
T\ırizmden yararlanamayan bu insanlar turizme ekonomik açıdan hala
olumlu bakmaktadırlar

2. Bu insanlar, içinde bulundukları turistik bir beld'ede oldukları halde
. turizmden yararlanamamışlardır. Büyuk bölümü çiftçilikle
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geçinmektedirler.Turizmden yararlanmaları konusunda onlara öndeilik eden
çıkmamıştır ve turizm konusunda eğitilmemişlerdir. Fakat, onlardan gelen
nesil bunun farkrndadırlar ve ellerinden bir şey gelmemektedir. Fırsatları
kaçırmış'olduklarrnı anlamaktadırlar.

3. Tıırizmin toplumsal yönlerine karşı içe kapanma, sınrrları vurgulama,
ahşma, unutma, bastırma, yoksama ve bahane arama gibi psikolojik
savunma mekanizmalarını devreye sokmaktadırlar.

4, Dinsel duyguları ağır basmaktadır.
5. Bu inşanların davranışlarında turizme karşı çekingenlik fakat kıskançlık

yaygınlaşmştır.
6. KuŞadası'nın ilk yerleşik insanları topraklarını yabancılara ucuza kaptıran

bir kurban olduklarını hissetmekte, aşağılık duymakta ve bunu söylemekten
utanmaktadırlar.

7. Turistlere karşı ilgis2lik ve yabancılaşma duyguları gelişmiştir. onlara karşı
sanki yokmuşlar gibi davranmaktadırlar. Bu insanların turizmden l«istükleri
söylenebilir.

8. Bu insanlar, turizmden zenginlerin ve seçkinlerin yararladıklarını
düşünmektedirler. Böyle bir düşünce ise kendilerini toplumsal sınıf
ayrılıklarına sürüklemektedir. onlara göre, turizmin gelişmesi var olan
eşits2liği ve sınıf ayıılıkıa.,ru aza\tmak yerine daha da arttırmakta ve
pekiştirmektedir. Görüşme yapılan bir çok insan döviz bırakacak diye
yabancılara tanınan olanakların kendi gururlarını krrdığrnı dile
getirmişlerdir.

Sonuç

Bir Çekimyeri olarak Kuşadası'nda dışarıdan gelerek yerleşik insanlarrmrz
turizmin gerek ekonomik gerek toplumsal gerekse kültürel bakımlardan yararlı olduğunu
algılamaktadırlar. Ancak, onların da turizmden bir çok beklentileri bulunmaktadır. Bu
beklentilerinden biri ve en önemlisi ktiltürümüzün özgünlüğünün turizmin olumsuz
etkilerinden korunmasıdrr. Kültürümüzün turizmin etkileriyle yok edilmesi yerine
canlandırılmasına yönelik girişimlere zaman kaybetmeden başlanılmalıdrr.

KuŞadası'nda yerleşik insanlar turizmin gelişmesinin son noktasına (doygunluk
noktasına) vardrğrnı, turizmin fiziksel, toplumsal ve psikolojik taşrma kapasitelerinin
aŞıldığını algılamakta ve gittikçe sorunlarrnın ağrlaştığını ve işlerinin zor olduğunu
düŞünmektedirler. Diğer yandan, Kuşadası'nda yerleşik insanlar turizmin gerek
ekonomik yararlarrnrn gerekse toplumsal yararlarının kendilerine dönük olmasını
istemektedirler. Her yıl, içinde yaşadıkları ortamdan milyarlarca liranın yabancılara
aktığmı gören ve kavrayan bu yerleşik insanlar turizmin gelişmesi dolayısıyla meydana
gelen olumsuz etkilerin azaltrlması yönünde çözüm arayışlanna girmektedirler.
kendilerinin katıldığı bir yönetim biçimi bu konuda bir katkı sağlayabilir.

KuŞadası'nın ilk yerleşikleri olan insanlar turizmden en çok olumsuz etkilenen
bir toplum lnimesini oluşturmaktadrrlar. Onlar, Kuşadasr'nın ilki oldukları gibi
turizmdeki gelişmenin de ilk kurbanı olmuşlardır. Bu insanlar, kendi toplumları içinde ve
turistlere göre adeta yalrtlanmış bir küme durumuna düşmüşlerdir. Yerleşik oldukları bir
Çekimyerinin değerli insanlarr olarak onlara hemen sahip çıkılmahdır. T\ırizm,, zengin
yabancrlara yoksul yerlilerin hizmet ettiğ bir olay ve etkinlik olarak düşünülmemelidir.
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Aİ{KET FORMU

Sayın Cevaplayıcı

Elinizdeki anket formu, turizmin yerli halkın toplumsallaşmasırıa etkisini
araştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Anket formunun cevaplandırılmasında
görüşlerinizi samitni olarak belirtmenizin araştırma sonuçlarının doğruluk ve
ğeçerlilik deıecesi için büyük öneml bulunmaktadır. Bu hususta, göstereceğiniz ilgi
ve duyarlılıktan dolayı şimdlden teşekkürlerimi sunarım.

Yrd. Doç. Dı. Bahattin Rızaoğlu
Adnan Menderes üniversitesi

Aydın Turizm İşletmeciliği
Yüksekokulu öğretim üyesi

ı-

a

İ

l.YaşfiIız ( l2.Cinsiyetiniz ( }Erkek
( } Kadın

3. Medeni durumunuz ( } Bekar
( ) Evli

4. Eğitim durumunuz Okumam-yazmam yok
iıkokuı
Ortaokul
Lise
Yüksekokul |2 yıl ve daha fazla}

5. Mesleğiniz ( } Esnaf
Serbest meslek (Dokrot, eczacı, dişçi, avukat, muhasebeci, işçi vb}
Tüccar
işçi ı

Memur (Hakim, öğretmeil, polis; subay vb.}

6. Hayatınızın büyük kısmını nerede geçiıdlniz? ( ) Köyde 1 1 İlçe merkezinde
( tKasabada ( } İl merkezinde

7. Hiç yurt dışına çıktıntz mt? ( } EVet
( } Hayır

8. Kaç yıldır Kuşadasında ikamet ediyor sunuz? ( 1-5
6_10
11-15
L6-2o

Çiftçi
Öğrenci
işsiz
Diğer

İ

ı26-3o
-35
_4o
-45

31
36
4l
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1 l 2L-25 ( l 46 ve üstü

10. Yabancı bir dil biliyor musunuz? ( | Bir yabancı dili anlıayıp Lonuşabiliyorum
( l İki yabancı dlll anlayıp konuşabiliyorum

i ( l İLiden faztrı yabancı dili anleyıp konuşabiliyorun
( ) Hrç bir yabancı dil bilmiyoruıı

11. Turizmin yararları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden önemli gördüklerinizi sıraya
koyunuz. {En önemli gördüğünüz ifadeye 1 vererek başlayınız).

( lÜlkemtze döviz getirir
( ) Dünya insanlırının biebirlerini tanımalıarını sağlar
( } İnsantrarın bilgi, cörsü ve anlayışını arttırır
( l Küttürümüzü zenginleştirlr
( l Farklı kültürleri kaynaştırır ve bütünleştirir
( ) FarLlı kültürlerl daha da farklılışııasına yol açar
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Başarılı bir işletmenin temel unsuru olan iletişim, yönetim ile ilgili eylemlerin ve
örgütsel ilişkilerin vaıolmasını sağlayan bir süreçtir. Bu bağlamda yönetici ile işgören
arasındaki ilişkilerin hemen hemen her yönü iletişim ile ilgilidir. Örgütsel başarı ve
örgütsel bütünlüğün sağlanmasında en önemli etken düzenli ve sürekli işleyen bir
iletişim sisteminin varlığıdır. Bununla birlikte işletme içinde anlaşmanın, dayanrşmanın,
işbirliğinin yanısıra verilen emirlerin yerine getirilmesi için de iki ayrı kutup olan yönetici
ile işgöreni yaklaştıran en etkili araç iletişimdir.

Konaklama işletmelerinin de etkili bir şekilde işleyişi büyük ölçüde yöneticiler ile
yönetilenler arasındaki iletişime bağhdır. İlgililerin belirli amaçlarını gerçekleştirmek için
kullandıkları stratejiler iletişim sürecinin ve dolayısı ile işletmenin işleyişini olumsuz ya
da olumlu yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle bu iletişim stratejilerinin kullanılması
önem taşımaktadrr.

Çalışmanın bir diğer önemli yanı da konaklama işletmelerinde iletişim yapısl
ile ilgili pek az araştrrma bulunmasıdır. Özellikle iletişim sürecinde kullanılan
stratejilerin araştrrılması oldukça yenidir. Bu nedenle çalışmamız ileride yapılacak diğer
çalrşmalar için ilklerden biri olma niteliğini taşıyabilir.

çAtIşMAI{IN AMACI

Bireylerle ilişkilerimizde onlara karşı olan tutum ve davranış|arımız, onlarla
kuracağımız ilişkinin niteliğini etkilediği gibi iletişimi de etkiler. Anlamak ve anlaşılmak
sanatı olan iletişimin olumlu bir biçimde gelişmesini engelleyen ya da olumlu bir biçimde
gelişmesini sağlayan bir takım değişkenlerde göz önüne alınmalıdır. Bireylerin sahip
olduğu kültürel ve demografik değişkenler direkt olarak iletişimlerini de etkileyebilir. Bir
başka deyişle birey, kendi kültürunün dünyayı algılayış biçimi ve yine o kişiye ait
demografik değişkenleri ile ilettiği mesajı farklılaştırabilir. Bu bağlamda bireyler arasında
uygulanan iletişim stratejileri de farkhlaşabilecektir.

Nitekim konaklama işletmelerinde yöneticiler ile yönetilenler arasrndaki iletişimde
belirli amaçların elde edilmesi için karşılıkh olarak uygulanan yöntemlerin ve
davranışların ve bunlarla ilgili etmenlerin araştırılması çalışmanın amacını
oluşturmaktadır. İletişim stratejileri olarak ele alınan bu yöntem ve davranışlar ile
stratejileri etkileyebilecek değişkenler arasında bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesi
araştırmanın diğer amaclnı oluşturmaktadır. Bu amaçlarla, oluşturulan kurarhsal
çerçeveden hareketle, iletişim stratejilerini belirlemek için bir model oluşturulmuş ve
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Kuşadası'nda faaliyet gösteren konaklama işletmelerindeki yönetici ve işgörenlere anket
uygulanarak sonuçlar değerlendirilmiştir.

KOIiIAKLAIuIA İşı,arwıanİxİN Yöı,ıarİcİ-YöıfErİı,aN iıİşıüı,J,aİxoa KULLALNILAN
BAŞIJCA II,ğTIŞIM STRATF^IILERI

Kişilerarası iletişim bir ya da daha fazla kişinin ytız yize konuşması sonucu
ortaya çlkar47. İnsanlann düşünceleri ile ilgili olarak bir çok mesajı göndermelerini
sağladığı gibi kendilerini değerlendirmelerini de sağlar+e. Kişilerarası iletişim bu
değerlendirmelerin de ışığında üç özellik taşır49.

Bir kişiden diğerine iletişim,
Yü,z yi,ze iletişim,
İletişimin içeriği ve her iki şekli de bireyin sosyal rol ve ilişkileri olduğu kadar kişisel
özelliklerini de yansıtır.

Örgütsel çalışma ortamında ise yönetici ile yönetilen arasında olan iletişim söz
konusudur. Yönetici-yönetilen iletişimi durumunda, yöneticinin astlarla ilgili olan rolü;
örgütün bireylerden beklentilerini sağlamaya çalrşmaktlrso. Yönetici, "üsf olarak astlann
davranışlarını yöneten ve etkileyen_ kişidir. Çünl«i üst yönetim mevkiindedir. Ast da,
çalışmalarrnrn hesabrnı üstüne vermek zorundadır. Çünlıni ast, yönetilen mevkiindedirsı.

yöNETIcININ KuLLAIvDIĞI iıntışIM sTRATE ıILERI

Yönetici, amaçlannı ve hedeflerini açık bir şekilde ilettiğinden emin olmak
durumundadırse. İletişimd geçmeden önce de dünyayı alıcrnın göz|eriy|e görmeye ve
kulaklar5ıla duymaya çalışırsa, iyi bir hazırlık yapmış olur. Gördüklerine ve duyduklarına
katılmayabilir; bu önemli değildir. Çünkü amaç, mutlaka onunla hnlaşmak değil, onu
anlamaktır. Kaldı ki yönetici olası anlaşmazlrkların normal kabul edilmesini sağlayacak
ustalığ da gösterebilir. Mesajın alıcısının gerçekliğ ve ilişkilerini naşrl gördüğünü bir
ölçüde olsun bilirse, yönetici iletişimi istediği etkiyi sağlayacak bir şekilde
biçimlendirmeyi başarabilir. Yönetici, amacln dayatmada bulunmak değil iletişim kurmak
olduğu, kelime o5runları yapmak değil söz konusu kişi ya da grubu etkilemek olduğunu
unutmamalıdır. Önünde üçlü bir görev vardır: Bu, kendi açısından önemli olan şeyleri;
alıcrnrn kabul edebileceği, vericinin değil de kendi kavramları ile anlam verebileceğ ve
alıcı üzerinde istenen etkiyi yaratabilecek bir dile çevirmek. Bu üç koşul yerine

o'Bobbye D. Sorrels., Business Communications Fundamentats, Bell & Howell Company, Colimbus ohio,
l984, s.6.
a8Dan B. Curtis, James J. Floyd, Jerry L. Winsor., Business and Professional Communication, Harper
Collins Publishers Inc, New York, l992, s.26.
agPeter Hartley., Interpersonel Communication, T.J. Press, (Fadstow) Ltd., Cornwall, New York, l993, s.4.
soDonald P. Cushman, Dudley D. Cün., Communicıtion in Interpersonal Retationships, State University
of New York Press, Albany, New York, 1985, s.l03.
5|Nihat Aytürk.,Yönetim Sanatı:BaşarıIı Yönetim ve Yöneticilİk Teknikleri, 2.B., Emel Mat.Ltd., Ankara,
l990, s.57.
s2Harvey A. Robbins., How to Speak and Listen Effectively, American Management Association The Work
Smart Series, New York, 1992, s.73.
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getirilmezse, iletişim ya çok srnırlı ya da tamamen başarısrz o1ur53. İşte bu bağlamda
yönetici yönetilenlerine uygulayacağı stratejileri dikkatli seçmelidir.

Yakınlık Stratejisi

. Yakınlık, yönetilenlerde olduğu kadar yöneticiler için de önemli bir rol oynar. Bir
yönetici işgörenlerine yakın davrandığı ölçüde, topladığı sempati de artacaktrr. Bu konu
ile ilgili olarak bir yöneticinin işe yeni alınan personelle konuşmak üzere ofisinden daha
sık çıkması ve bu görüşmeler sırasında oryantasyon ve eğitim çalışmalarını da yerİne
getirmesi örnek olarak verilebilir.

yönetici, yeni personele iş ve işyeri ile ilgili bilgileri aktarmanın yanlsıra, onlarla
u5rumlu bir ilişki geliştirmeye de öz,en göstermelidir. Bu nedenle yeni personel ile birlikte
ya|nızca bir fincan kahve içmek ya da sohbet etmek amacryla onları ziyaret etmesi
yerinde olacaktır. Yeni personeli bilgilendirme amaçlı sohbetleri, onları odasına davet
ederek yapmalıdır. Bu tür bir tutum, yöneticinin yapmacık ve zoraki davranışlar
geliştirmesi anlamına gelmemektedir, Yeni personele yardımcr bir yaklaşımda bulunmak
bile, iş ortamlna çabuk ve iyi bir uyum sağlanmasınl kolaylaştıracaktırsc.

Fiziksel Çekicitik Stratejisi

psikologlar, bireyler arası ilişkilerde farkh giyim tarz|arınrn bazı işaretler verdiği
konusunda çoğunlukla aynı görüştedirler. Dahası saç şekilleri, el ve evrak çantaları,
sakalları, takılan mücevherler, erkeklerin taktığı küpeler pozitif ya da negatif işaretler
gönderirss.

İnsanların bıraktığı ilk izlenim çoğunlukla üzerindeki giysilere bağlıdırso ve giyim
doğru izlenim vermenin temelidirsz. Giyimde anahtar uygunluktur. Örneğin iş giysisi ile
katılanların bulunduğu bir toplantıda, kot pantolon ve kovboy botlarr ile katılanlar
kendilerini biraz tuhaf hissed'erlers8.

Fiziksel nitelikler personel arasında da yöneticiye karşı ilgiyi artıran çekici
özellikler sunabilir. Yönetim imajı aynı zamanda, yöneticinin fiziksel çekiciliğinin de bir
fonksiyonudur, Bazı güç ve etki sembolleri, yöneticilerin personelin davranış ve algrları
üzerinde etkisini güçlendirmektedir. Koyu lacivert üç parçalı takım elbise giyen, özel
koltuğunda oturup lüle taşından yapılma piposunu içen, iyi bir marka cep saati takan ve

53lsabel Werner., Liderlik ve Yönetim, Çev: Vedat Üner, Kişisel Gelişim ve Yönetim Dizisi:l, American
Management Association, Su A.Ş., Reprosel Matbaası, İstanbul,1993, s.l80-18l.
saBrian L. Hawkins, Paul Preston., Managerial Communication, Goodyear Pub.Cmp.lnc., California l98l,
s. l 42.
ssMicheal Shea., Personal Impact: Presence, Paralanguage and the Art of Good Communication. Clays
Ltd., St. Ives Plc, Sinclair-Stevenson, Reed Consumer Books Ltd., London, l993, s.57-58,
56Jane Whitney Gibson, Richard M. Hadgetts., .Business Comunication: §kils and Strategies ,Harper&Row
Pub.Inc., New York, l990, s. 468.

"Julia G, Crystler, Richard V, Force., Effective Communication in [Iotel Sales and Marketing: A Work
Book, The Foundation of The Hotel Sales and Marketing Association International, Washington, l987,
s.29.
s8Paul R. Timm., Managerial Commdnication: A Finger on the Pulse, 2.Ed., Prentice Hall International
Ltd., London, l987, s.44.
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bunu sergileyen bir yönetici, iş görüşmeleri sırasrnda personel üzerinde iyi bİr etki
bırakmayabilir. Aynı şekilde yöneticinin kravatını gevşetip, iş görüŞmelerİnde aŞırı
samimiyet kurması, "lnepimw aynr seviyedeyiz" imajını vermeye çalışması da sakıncalrdır.
İyi bir okul mezunu bir yöneticinin aksanını gizleyerek herkesi pohpohlaması da, ciddiye
alınmasrnı önleyici bir imaj yaratmaslna neden olabilir. Bu fiziksel ve sözlü olmaYan
mesajlar, uygun bir bütünlük içinde kişiliği, liderlik vasfını ve sosyal bir imajı yansıtacak
bir düzen içinde olmalı ve işgörenler tarafından tümüyle algılanabilmelidir. Böyle olumlu,,
bir genel etkiye rağmen, fiziksel elemanlar kişisel ilişkileri, öze|||kle de işe yeni giren
personelin işletmeye uJrumunu önemli ölçüde etkileyebilmektedirsg.

Katılımcılık Stratejisi

Uygun kişisel ilişkilerin yaratılmasrnda yararlanılabilecek bir diğer unsur,
katılımcılık ya da düzeysel katılımdır. Bu yöneticiliğin bir ayrıcalığı olarak kullanılabilir.
Aynı işletmede çalışanlar öğle yemeğine aynı düzeydeki personelle birlikte Çıkarlar.
Sekreterler sekreterlerle, orta düzey yöneticiler orta düzey yöneticilerle, üst düzey
yöneticiler üst düzey yöneticilerle daha sık bir arada olabilirler. Bu uygulama bir çok
işletme tarafından üst düzey yöneticilerine yönelik özel yemekli toplantılar düzenleyerek
teşvik edilmektedir. Bu tür ilişkilerin insanların kişiliklerini zedelediği, bir arabanın
lastikleri kadar sık ve çabuk değişebilecek konumlarda çalışan kişileri belli bir
organ2asyonun parçasl haline getirdiği şeklindeki olumsuz yorumlara karşın,
katılımcılığı teşvik eden bu tür uygulamaların olumsuz olduğu yarglsrna varılmamalrdıroo

Yöneticinin katılımcı iletişim davranışı, işgörenlerin gelecektekİ amaçlarının
oluşturulmasrna ve bir işin daha iyi nasıl yapılabileceği konusunda da karar vermelerine
yardımcı olabiliroı. Bir yönetici, kendisi ve çalışma grubunun üyeleri arasrnda yakrn bir
ilişki geliştirmek için, kendi isteklerini ekibin istekleri olarak bildirebilir. Bununla beraber
bu birliktelik ifadesi, müdürün sosyal davranışları, öğle yemeğine çıkma gibi, ekibin diğer
üyelerinden ziyade meslekdaş müdürlerle yakınlığı i|e tezat oluşturduğunda arzu edilen
yakınlığı sağlamak zor olabilir. Bu, bir yönetici çalışma grubundaki kişilerle yakın ilişki
kuracak, yiyecek, içecek, uyuyacak anlamrna gelmemelidir. Ölçtiltl bir yakınhk daha fazIa
bir üretim, daha iyi bir iletişim ve daha düşük bir oranda problemlere yol açacaktır.
Yönetici için önemli olan, ara sıra sözleriyle olduğu kadar hareketleriyle de iletişim
kurmasıdrr. Yönetilenleriyle sadece çalışan olarak değil insan olarak da ilişki kurmalıdır.
Bu, işi sevme ile doğrudan bağıntılı önemli bir mesajdıroz.

Kompliman ve TĞşvik Stratejisi

En uygun zamanda en uygun kişinin gönlünü almak kişiye çok şey kazandırır63.
Çalışma ortamı da kişilerarası ilişkilerde başka bir kişiyi ön plana çıkarmayı da gerektirir.
Bir kişiye kompliman yapmak, teşvik etmek ve onu pohpohlamak insanlar arası

sgBrian L. Hawkins, Paul Preston., a.g.e., s.l42.
60Brian L. Hawkins, Paul Preston., a.g.e., s.l43
6lRandoll S. Schuler., "Effective Use of Communication to Minimize Employee Stress", Contemporary
Readings in Organization Bahavior, Ed. Fred Wthans, Keneth R. Thompson, Third Edition, Mc Graw Hill,
Inc., New York, l98l, s.257.
u'Brian L. Hawkins, Paul Preston., a.g.e., s. l43.
u'Royce A. Coffin., Çağdaş Yöneticinin Özlü Bitgi Kaynağı: İnsanlarlı Anlaşmanın İncelikleri, Çev:
Seçkin Cılızoğlu, İlgi Yayıncılık Ltd. Şti., İstanbul, l988, s.l2.
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davranıŞlarrn bu kategorisine dahil edilebilecek uygun davranışlardr. Bununla beraber
bu ÇeŞit açık, aleni bir davranış yaltaklanma olarak algılanabileceği için bu strateji
genellikle astlar iÇin uygun görülmeyebilir. Eğer bu strateji açık bir hile, dalavere veya bir
ÇeŞit yağcılık olarak algılanırsa o zaman bu strateji tersine işler ve beğeniden çok iticiliğe
Yol aÇar. Bu aÇık hileli davranış, etkinliği aza|tmaya eğilimti olduğu için sadece kendini
sevdirme stratejileri için doğrudur. Kendi imajını ya da bir başkasının toplum içindeki
imajını yükseltme stratejisi, geri bildirimi olan kişinin kendine saygısl yüksekse
etkilidir. kendine saygısı olmayan kişilerde etkili olma ihtimali düşüktür. Eğer bir kişi
kendini büyük görmüyorsa ve diğer kişi onun kendine çok değer verdiği fulenimini
uyandırırsa, sonuç çelişik ve birbirine zıt bilgi niteliği taşır. Kendine saygısı az o|an birey,
kompliman yapan kişiyi neden bahsettiğini bilmeyen birisi olarak nitelendirecektir.
Aslında kendini az beğenen birine kompliman yapılması sohbetin normal akışı olarak
görülebilir. Bu yüzden kompliman, gerçekleşmesi beklenen etkinin tersi bir etkiyle
sonuçlanabiliro+.

Yetki Devri Stratejisi

Etkili devredici olabilmek için yöneticilerin belli becerilere ihtiyacı vardrr.
Bunların içinde en önemlileri iyi gelişmiş insanlar arası ilişkiler ve iletişim becerileridir.
Yetki devri sorunlarının bir çoğu iletişim problemlerinden kaynaklanır. Etkisız bir
iletişimci iyi bir devredici olamaz. Kısacası iyi görev devri, etkili iletişim gerektiriros.

Yöneticilerin kullanabileceğ en etkili yöntemlerden birisi sorumluluğun devridir.
Özellikle ortaya konan kazanç daha gerçek ve çekici olduğu için astlaİ kendilerini
kanıtlamaya isteklendirilir. Yönetenler, astları ile gerçekleştirilebilecek olanakları
sağlayarak onlara yardrmcı olabilirler. Böyle yaparak amirler aynr zamanda kendilerini
asacak ipi de astlara vermektedirler. Bu sırayla, yönetenlerin astlarına yaptırmak
istedikleri bir tür deney alanı olabilir. Astlara daha faziıa sorumluluk vermekle yöneticiler;

a)astların iş ortamrna daha yakın ilişki içerisinde olmalarına katkıda bulunur,
b)astların kendilerini ya ispat ettikleri ya da iplerini çektikleri bir ortam yaratlr

Eğer yönetici astlarına bu tür fırsatlar vermezse " ne yapabileceğimi göstermem için bana
bir şans vermedin" gibi astlardan gelecek saldırılara açıktırlar. Bu yüzden görevlendirme
ya da yetki verme, hem tanınma hem de yeteneklerin denenmesine yardımcı olur. Bu
ayn| zarnanda ortaya çıkmaya hazır olup kendine adil bir şans verilmesi gerektiğini
düşünenlerin artmasına da engel o1acaktır66.

Konaklama işletmelerinde yaplsı.gereği çok değişik ilişkiler söz konusudur. Bu
işletmelerde bir anda sayısız kararlar verilebilir. Ancak bu kararların bir çoğunu yetkililer
ya da yöneticiler değil, doğrudan işgörenler vermektedir67.

*Brian L. Hawkins. Paul Preston.. a.g.e., s.l43-144.
65Ronald G. Wells., Yetki Devri, Çev: Vedat Üner, Kişisel Gelişim ye Yönetim Dizisi:S, American
Management Association, Rota Yayın Yapım Tanıtım Tic. Ltd., Reprosel Matbaası, Su A.Ş., İstanbul, l993,
s. 93.
uuBrian L. Hawkins, Paul Preston., ı.g.L., s.l44.
67Alparslan Usal., Turizm Davranışları ve Tüketici Tipleri, DEÜ. SBE. Turizm İşletmeciliği Anabilim
Dalı, Yüksek Lisans Ders Notları. İzmir, l990.
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Bilgi Paylaşımı Stratejisi

Yöneticinin kullanabileceği diğer bir strateji, yönetilenlerle değişik durumlarda
bilgiyi paylaşmaktır. Terfi halinde olan bir asta kendini açıkça ifade etme sürecinde
ortaya konan politika içinde temel prensipleri anlamasına izin vermek, kendisinin üst
kademelere kabul edildiğini hissetmesine neden olur. Astlar, değişik kısıtlama ve
sınırlamalardan haberdar olduğunu hatırlatabileceği için yönetici bundan çok
hoşlanabilir. Çünkti yönetici, daha önce astının bilmediği bu sınırlama ve baskıları
paylaşmrştır. Bununla birlikte bu gizli bilgilerin paylaşımr yakından Zlenmelidir. Gizli
bilgileri paylaşmak yöneticiyi gız|i bir rol çatışmasına sokabilir, eğer gizli bilgi ortaya
çrkacak olursa onu üst yönetimle zor bir duruma düşürebilir.

Öze[ikle astlarla ilgili bilgiyi paylaşmak, bilginin paylaşıldığı astla yönetici
arasındaki yakınlığın aşırı artmasına neden olabilir. Dikkat edilmesi gereken bir başka
nokta da, bir asta gizli bilgiyi açıklayan yöneticinin, kendilerinin dışlandığını hişseden
diğer astların beğenisini kaybetme riski ile karşı karşşıa kalabileceğidir.

Yardrmcrlarıyla bir durum paylaşımı konumundaki yönetici, astları arasında
mutabakata neden olabilir. Mutabakatın bir çok sınırları vardır, ancak kaçınılmaz ba
mesele olarak görülmemelidir. Daha ziyad.e bir mevki meselesi olarak ele alınmalıdır.
Astlar içinde bulundukları atmosfere ve iklime tepki gösterebilirler. Örgütlerin büyük bir
çoğunluğu için, mutabakatın ödüllendirildiğ, örgüt normlarından şapmaların
engellendiği bir atmosferin olması olasıdır. Eğer yönetilen, yöneticiye duymak istediği bir
Şey söylerse, o kişi olasr en yüksek terfi ile ödütlendirilir. Örgütte çalışan bazı sorunlu
kişiler, sorun çıkarmamaları karşılığında alt yönetim kademelerine terfi ettirilirlersa.

Bununla birlikte bilgi paylaşrmı, çaüşma durumlarını önleme ve kontrol etmeyi
de sağlar. Yöneticinin devredilen göreve ilişkin gerekli bilgiyi bütün ilgili kişilere iletmesi
gerekir. Bu bilgi tam olarak ne yapılacağını, görevin önemli özelliklerini, elemanrn ve dahil
olacak öteki kişilerin rollerini ve tam olarak ne beklendiğini içermelidir. Görevin aydınlığa
kavuşturulması biçimsel bir iletişim aracı olarak aynı zamanda çatışmadan kaçınmak,
kontrol etmek için iletişim stratejileri olarak görülebiliros.

Rollerde Cinsiyet Farklılığı §trateJisi

Bu taktiklerin her birinde kısaca incelenmesi gereken bir faktör de cinsiyet
farklılığıdır. Genellikle bazı stratejilerin erkekler ya da kadınlar için daha etkin olup
olmadığına dair çok az şey bilinmektedir. Bununla beraber bir konuda farkh bir durum
tartrşılırken erkeklerin yönetici tarafından ödüllendirilmeleri kadınlardan daha olasıdrr.
Bir karara isteks2ce boyun eğerken, erkeğin kesin kararh, sağlam, iradeli ve saldırgan
olduğu görülürken, kadının küstah ve tsrarct olduğu görulebilir. Burada nedensiz bir
taraf tutma söz konusu değildir. Sadece hem erkek hem de bayan yöneticilerin örgütsel
iletişimin realitesini anlamaları için bu stratejilerdeki mevcut problemlerin bilincinde ve
farkında olmaları tavsiye edilebilifo.

u'Brian L. Hawkins, Paul Preston., a.g.e., s.l43-144.
69Ronald G. Wells.,.Yetki Devri, Çev: Vedat Üner, Kişisel Gelişim ve Yönetim Dizisi:5, Reprosel .Mat.,
İstanbul, l993, s.97.

'oBrian L. Hawkins, Paul Preston., a.g.e., s.l45.
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vöNETILENLERIN KULLANDIĞI iınrışIM sTRATF^IILERI

Astlar, yöneticilerini iletişim süreci ile yönetebilir. İyi bir iletişim, yönetici ile ast
arasındaki iyi bir ilişki için gereklidir. Yönetici ile arasında iyi bir iletişim ortamı
geliştirmek için astın girişimlrde bulunması gerekir.

Yönetici ile iyi bir iletişim kurmak demek, her şeyden önce astın kendisini
yönetici yerine koyabilmesi demektir. Olayları onun bakış açrsından görebilmelidir.
İletişime başlamadan önce, astın kendisini yöneticinin yerine koymasr, onun nasıl tepki
göstereceğini saptaması, yöneticinin yönetiş biçimini ve mesleki durumunu iyi kavraması
gerekir7 1 

.

Yönetici ile iletişimi yönetebilmek için aşağıdaki koşulllar yerine getirilmelidir.72

Amaçlarl ve hedefleri açıklamaya çalışmak,
Rolleri ve sorumlulukları açıklamaya çalışmak,
Zamanlamayı be lirlemek,
Geri bildirim istemek,
Dikkatlice dinlemek.

Alt kademelerden üst kademelere doğru iletişim dört şekilde gerçekleşmektedir.
Bunlar; astın kendisi hakkındaki bilgiler, astın birlikte çalıştığı kişiler ve sorunları
hakkındaki bilgiler, örgütsel politika ve uygulamalar hakkındaki bilgiler, neyin yapılması
gerektiği ve nasrl yapılabileceği konusundaki bilgilerdir73.

Astlarrn da öncelikle ne iletmek istediğini bilmesi ve iletişime başlamadan önce
gerekli bilgileri toplaması gerekir. Düşüncelerini mantıksal bir sıraya koymah ve uygun
bir iletişim biçimini seçmelidir. Sözsüz uyarrmları yönetip, yöneticiyi bilgi sahibi
kılmalıdır7a. Bütün bunları yapabilmesi, bir anlamda da uygulayacağı stıatejilere bağlı
olabilir.

Yakınlık Stratejisi

İnsanlarla ilişkilerde öyle pozisyonlara girilir ki bu durum kişinin kendisini rahat
hissetmesini sağlarzs. Bu pozisyon, kişilerin aralarında kurduğu ya da kurmak istediği
,,yakrnhktrr". Bununla birlikte kişilerin geliştirdiği beğeni ilişkisini etkileyen faktörlerin
kendileri ve diğerleri arasrndaki yakınlık olduğunu da söyleyebiliriz. Yakınlığın, kendi
başına beğeniye katkısı o|maz, ancak. fiziksel yakınlık bireyler arasrndaki iletişimin

7'wiııiam p. Anthony., Yöneticinizi Siz Yönetin: Üstlerinizi Nasıl Yönetir ve Bundan Nasıl
Faydalanırsınız?. Çev: Belkıs Çorakçı. Modern Yönetim Dizisi, Amacam İlgi Vayıncılık ve Ticaret Ltd..

Alner Ofset, İstanbul l987. s. l97.

'2Harvey A. Robbins., .How to Speak and Listen Effectivly, American Management Association The Work

Smart Series, New York, l992 s.69.
73Frederic M. Jabin., "Superior_Subordinate Communication: The State of the Art", Edit: Fred Luthans and

Kenneth R. Thompson. Contemporary Readings in Organizational Behavior, Mc Graw Hill Publishing

Company. Mc Graw Hill Inc., l98l, New York, s.

'oWilliam P. Anthony., a.g.e., s.l97-198.
7sDerek Tofrington. Laura HalI.. Personnel Management: A New Approach. Prentİce Hall Interıratİonal

(tJK) Ltd.. Prentice Hall INC., Englewood Clifl's. London. l987, s.89.
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4. Kamuya açık mesafe, vücuttan itibaren 3.7O m.nin ötesindeki alanı işaret eder. Bu
alanı, resmi toplantılara, karşılaşılan yabancrlara ve saygı değer kişilere uygun
düşer.

Bu açıklamaların ışrğında fiziksel yakınlık, ilişki temas olasrlığını arttırdığı kadar
kişilerin birbirleriyle karşılaşma düzeyini arttrrmaktadlr. Bunun yol açtığı tanıdıklık,
aşinalık duygıısu ise çekimi doğurmakta gibidir. Genellikle kişilerin paylaştığı ortak
kurallar çeşitli ilişki tipleri açısından uygun mesafeleri belirlemektedir. Bu kurallara
uymak dostluğun doğuşunda önemli bir rol oynamaktadlr8o.

Bazr astlar için amaç, yöneticilerle yakın bir arkadaşlık ilişkisi kurmaktır.
Diğerleri için, uygun düzeyde profesyonel bakımdan arkadaşlık kurmak amaç oluşturur.
Yöneticilerinden hoşlanmayan astlar için de amaç, belirgin zıtlaşmalardan kaçınarak
nezaket ve saygı sınırı içinde ilişkileri tutmaktır8l.

Fiziksel Çekicilik Stratejisi

Hoşlanma olasrlığınr artlran diğer bir faktör de karşıdaki kişinin lıziksel
çekiciliğidirsz. Fiziksel görünüşleri çekici olan erkeklerin, böyle olmayanlara kıyasla, güzel
bir kadın tarafından kabul görecekleri inancı daha yüksektir. Kadın ve erkekler, fiziksel
güzellikten aynı ölçüde etkilenmemektedir. Örneğin, erkekler, bir iş arkadaşr olarak,
evlenmek için ya da birlikte çıkmak için genellikle çekici bir kadını tercih etmektedirler.
Buna karşılık kadınlar, fiziksel görünüş kadar ya da görünüşten daha faz|a oranda
ilgilerdeki benzerliğe önem vermektedirler. Fiziksel olarak çekici kadınların, böyle
olmayanlara kryıasla daha çok randevuları bulunmaktadır. Erkeklerin randevu sıkhğı,
f2iksel çekiciliğe bağlı değildir. Yapılan araştrrmalara göre insanlar, fiziksel oalrak çekici
kişilerin çizgilerinin de olumlu olduğu, kişisel, sosyal ve mesleki planda diğerlerinden
daha çok başarıh oldukları inancını taşımaktadlrlar 83. Bize çekici gelen kişilerle iletişim
kurma olasılrğımızın daha yüksek olması da oldukça mantıklıdır. Bu nedenle de bu
kişilerden hoşlanma olasılığı diğer kişilere göre daha yüksektir. Bir başka deyişle,
insanlar fiziksel olarak çekici buldukları kişilerle daha sık iletişim kurma eğilimi
gösterirler. İlginç bir araştlrma sonucunda araştırmacılar, performans gelişiminde fiziksel
çekiciliğe sahip olan ve olmayan işgörenler arasında fark bulunmadığını ancak
performansın nasıl olduğu konusunda kuşku varsa, aynı zamanda personel çekici değilse
yüksek derecede değerlenmediğini ileri sürmüşlerdir.

Çekicilik, hoşlanma ve kişilerarasındaki iletişim modelleri arasındaki ilişkiyi
kurduğumuzda, aklımıza bir kimsenin temel fiziksel görünümünü değiştiremeyeceği
halde bu konuda olumlu sonuçlar elde etmek için neler yapılabileceği sorusu gelebilir.
Görünüşü büyük ölçüde değiştirme şansı olmadığı gerçeğine rağmen, bir kimsenin
kıyafet ve ma§aj seçimleriyle çekiciliğini artırma olasılığı mevcuttur. Bir kimsenin
algılanış biçimini etkileyen çeşitli fiziksel uygulamalar, o kimsenin başkalarının
gözündeki saygınlığı ve sempatisini arttırıcı sonuçlar doğurur8+.

80 Nuri Bilgin., "Kişilerarası Çekim", a.g.e., s.209-2l2.
8|Vincent R. Waldron., " Achieving Communication Goals in Superior-Subordinate Relationships: The
Multi-Functionality of Upward Maintenance Tactics", Communication Monographs, Volume:58, No: 3,

September l99 l, s.289-306.

"Brian L. Hawkins, Paul Preston., a.g.e., s.l37.
8]Nuri Bilgin., "Kişilerarası Çekim". a.g.e., s.2l5-217.
8aBrian L. Hawkins, Paul Preston., a.g.e., s.l37-138.
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Otel işletmesinde çalışan bir personelin de gerek yöneticinin gerekse müşterinin
gözünde düzeyli bir görünüş sağlamasl ön koşuldur. Bu nedenle de kıyafetlerin temiz ve
düzenli olması kadar renklerin seçimi de önemlidir. Kullandığı parfüm ya da kolonyanın
dikkatli ve az kullanılması, kokuyu çok fazl,a ön plana çıkaracak şekilde sürülmemesi
gerekir. Belli belirsiz ve tadında bir ma§aj yapılmaiı da önemlidir. Ma§aj doğru biçimde
yapıldığında kişinin özelliğini artırrr ve iyi bir izleniır. yaratır8s.

Kıyafet Stratejisi

, Karşılıklı görüşme ortamlarında bir insanın diğerine olan beğenisinin giyim -

kuşamla ilgisi olduğunu ileri süren güvenilir araştırmalar vardır. Bu nedenle, öğrenimleri
sonunda iş görüşmelerine hazırlanan öğrencilere uzun saçlar, sakal ve blue-jeans giyme
gibi dış görünümle ilgili durumların işi elde etme çabalarrna bir engel oluşturacağı
konusunda tavsiyede bulunulur. Öğrenciler ve diğer iş arayanlar haklı olarak, bir iş için
gözönüne alrnması gereken en önemli faktörün kişinin giydiği kıyafet ve drş görünüş
değil, bireyin yetenekleri ve nitelikleri olmasr gerektiğini ileri sürebilirler. Başka bir görüş,
bunun doğru olduğunu savunurken, bununla birlikte işe alma kararlarını çoğunlukla
mülakatı yapan kişide uyanan genel bir değerlendirme ve hoşlanma duygusuna
dayandığı bir gerçektir.

Dış görünüşün beğeni üzerinde dolayh etkiye sahip olduğu düşünülür ise de
örneğin saç uzunluğu, beğenilme ya da beğenilmemeye neden olamayacağı bir çok
durumda bu tür faktörler algılayıcrnın kendi düşünce, tutum veya diğerlerine aykırı
düşünce, tutum ve değerleri yansıttığı şeklinde yorumlanabilir. Bu tür yanlış algılama ve
yorumların geçerli olduğu durumlarda mülakatı yapan kişinin ilgili adayı beğenme
olasılığı çok daha azdır. Sözlü olmayan iletişimde kıyafet, tavlr ve dış görünüş gerçekten
de kişilere belli bir kimse hakkında net ipuçları verir86.

İşletmelerde, cinsiyete, yaşa, belli becerilere ve ayrıcalıklara göre inşanlar değişik
rolleri üstlendiklerinden, giyim - kuşam ve süsler de bu ölçütlere göre biçim ve anlam
taşırlar.

Sonuç olarak, kişilerarası iletişimde önemli olan izlenim yaratma açısından giyim
- kuşamın rolü çok önemlidir. Yerine, zamanına uymayan gıyim - kuşam çok değerli nice
sözün üstünkörü dinlenmesine ve yanlı olarak algılanmasına yol açabilirsz.

Davranış Benzerliği

Benzer gruplarda örneğin, ırk, yaş, sosyal-statü yönünden bir örneklilik gösteren
gruplar arasrnda bağlıhk daha fazladır. Aynı şekilde, işlerine karşı benzer tutumlara
sahip bireyler arasında da bağlılık yönünden artışlar olabilir. Üyeleri araşında beceri

'sBekir Bülent Özsoy, Naci Güçhan., Konaklama Tesislerinde Çalışanlar İçin ortak Konular, T.C.
Anadolu Üniversitesi Yaygın Eğitim Merkezi Turizm Eğitimi Sertifika Programı, Anadolu Üniversitesi Baskı
Tesisleri, Eskişehir, l989, s.59-60.
8uBrian L. Hawkins, Paul Preston., a.g.e., s.l38.
87Ahmet Haluk Yüksel., Bireylerarası İletişime Giriş, Anadolu Üniversitesi, Eğitim, Sağhk ve Bilimsel
Aıaştırma Çalışmaları Vakfı Yaynları, No: 96, Eskişehir 1994, s.54.
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yönünden farklılık olan gruplarda eğer bu farklılık üyeleri tamamlayıcr, destekleyici bir
nitelik taşımakta ise yine grup bağlılığı artabilir88.

Kişinin tutumları, grubunun kurallarını, değerlerini inançlarını yansıtmak
eğilimindedir. Ayrıca bireyin tutumlarını koruyabilmesi için aynı biçimde düşünen
kimselerin desteği de gereklidir8g. Bununla birlikte kişinin tutumundan belirli bir
derecede farklı bir tutumu savunan bir iletişim, yüksek inanılırlrğı olan bir kaynaktan ya
da düşük inanılırlığı olan bir başka kaynaktan geldiğinde etkisi ikisinde de farklı
olacaktır. Güvenilen bir arkadaştan gelen ve görüşe aykırı iletişim, kişinin görüşünü
değiştirmesi için daha fazl.a zorlayacaktırgo.

Davranışların Dışa Vurumu

İlişkiler ilerledikçe duygular, tavırlar,düşünceler ve ilgiler konusunda bilgi
paylaşımı için eğilimde bir artış görülür. Bu daha derin düzeylerdeki iletişim olasıen daha
belirgin hedef ve değerlere ilişkin olacaktır. Bu tür dışa vurumlar gelecekte yaralanmaya
neden,olabilecek potansiyel bir tehlike içerdiğinden, bazı u5rumsuzluklara neden olabilir.
Birey çoğu kez şu soruyla karşılaşır: "Eğer bu konu5ru bir başkasıyla tamamen
paylaşacak isem ona gerçekten güvenmeli ve ondan hoşlanmalıyım. Acaba onlara
gerçekten güvenebilir miyim?" Diğer yandan tren ya da uçakla seyahat eden bir çok kişi
ayrıntılı bir şekilde hayatını samimiyetle anlatmaya başlayan biriyle karşılaşmıştır. Bu
tür dışa açılımlar geleceğe yönelik tehdit unsurları içerdiğinden bu kişiler bu tür bilgileri
büyük olasılıkla komşularr ile bile paylaşmamaktadır. Yabancı birine açılma onu bir daha
görme olasılığı olmadığından ileride kullanılabilecek bir tehdit özelliği taşımaz ve bu
nedenle bu tür kişiler bu konuların tamamrnr karşılarındaki kişiye rahatlıkla anlatırlar.
Bu tür iletişimde beğeni önemli bir faktör değildir. Çünkü ilişkinin devamı yönünde bir
istek mevcut değildir. Bu nedenle bu tür durumlarda aktarılan bilginin çarpıcılığı arttıkça
iletişimden duyulan hazzın artacağ sonucuna varılabilirg l.

İş Performan§ı Stratejisi

Çalışma ortamında gösterilen iyi bir performans genellikle beğeniye yol açar. Bu
göz|em sürprZ olarak görülmemelidir. Çünkri işinde iyi performans gösteren bir ast,
üstleriyle çok az konuda u5rumsuzluk yaratır. Bu davranış genellikle beğeni ile
ödüllendirilir. Bu tür bir davranış genellikle ast tarafından benimsenmiş bilinçli bir
stratejinin sonucu değildir. Çünkü iş performanslnı artfmaya yönelik daha etkin bir çok
motivasyon yöntemi vardır. Yönetici tarafindan beğenilmenin yanıslra, bireyi işini
yapmaya motive edecek iç ve dış bir çok etken de şöz konusudur.

Hepimiz, asrl amacı başkaları tarafından sevilmek, beğenilmek olan insanlarla
karşılaşmışızdır. Öğretmeni için tahtayı tem2lemek amacıyla okulda ek zaman harcayan
öğrenci, ya da güç ve genellikle istenmeyen görevleri üstlenen işgören, şüphesiz bu
çabasının üstleri tarafindan takdir ile ödüllendirileceğinin bilincindedir. Öğrenci ya da
işgören bu tür bir stratejiyi geliştirmek ile kendisinin çok akıllıca davrandığını
düşünmesine karşrn, öğretmen ya da yönetici büyük olasılıkla söz konusu bireyi motive

"Enver Özkalp, Zeyyat Sabuncuoğlu., a.g.e., s.l l7.
89Metin inceoğlu,, Tutum, Algı, İletişim, Verso Yayıncılık A.Ş. Sinem Ofset, Ankara, 1993, s.23.
{Çigdem Kağıtçıbaşı., İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş,7B., Psikoloji-Psikyatri, Dizi No: l,
Evrim Basım Yayım Dağıtım, İstanbul Matbaası, İstanbul l988, s. l 76.

'ıBrian L. Hawkins, Paut Preston., a.g.e., s.l38-139.
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eden faktörün farkrndadrr. Bir derste hocayı köşeye sıkıştıran bir konunun
tartışılmasından sonra, her zaman hocaya hakh olduğu ve söz konusu tartışmada hoca
.ile aynı tarafta yer aldıklannı belirtmek amaclyla hocaya yaklaşan öğrenciler çıkar. Bu
tür öğrenciler genellikle hoca tdrafından takdir edilme yoluyla çıkar sağlama, örneğin
dersten yüksek not alma güdüsü ile motive olmuşlardrr. Daha önce de belirtildiği gibi bu
tür kurnazlıkların karşı tarafça algılanması, oluşturulan iletişim stratejisinin etkisinin
olumsuz yönde değişmesine neden olabilir. Buradaki öğrenci örneğinde olduğu gibi,
örgütlerdeki astlarda gösterdikleri çaba ve yaptıklan ekştra işler ve kurmaya çalıştıkları
ekstra ilişkilerin yöneticileri tarafindan ne şekilde algılanacağını dikkatlice tartmaları
gerekirg2. Bununla birlikte yüksek başarı gösteren personel, görev ve sorumluluklarını
başanyla yerine getiren kişidir; böylelikle örgütün amaçlarrna da katkıda bulunmuş
olurg3. Bu katkıları dolayrsıyla da yöneticinin gözünde iyi bir izlenim bıraktığı da
söylenebilir.

Ortak Sınırları Vurgulama Stratejisi

Astlar tarafından kullanılan ortak davranış benzerliklerinden birisi de, üstler ile
ortak sınırları vurgu.lamaktır. Bunlar, işletmenin haklarını korumada benzer tutumlar ve
ortak amaçlara ilgi ve bağhlık gösterme gibi konuları kapsar. Her ne kadar kişilerin "evet
efendimci" olarak görülmesi riskini taşrsalar da, amaçların açık, aleni bildirimi, beğeni ve
güven ortamı yaratmada diğer faktörlerden daha yararlı olabilirs+.

Uyum Sağlayıcı Eleştiri Stratejisi

Astlar tarafindan kullarulabilecek bir başka strateji uyum sağlayıcı kendi öz
eleştiridir. Bu, nefsine saygısl olmayan kişilerin durumunda olduğu, gibi kendini
kötüleme anlamına gelmez. Aynı zamanda üstlerin gözünde birinin mevki konumunu
düşürme çabası da değildir. Daha ziyad,e şu ifadelerde olduğu gibi kişinin tenaini
eleştirmesidir. "Bu örgüte katıldığımdan beri çok şey öğrendim mi?" Ya da " tartrşmaya
başladığımızdan beri her şey bana daha açık ve belirgin gelmeye başladı mr?" ve hatta
"daha önce gerçekten aptal ve olgunlaşmamış birisiydim fakat yardımlarınız gelişmemde
bana çok yararlı oldu". Bu strateji, astın biraz gelişme kaydettiğini ve gelişmenin asta
üstleri tarafından gösterilen ilgi, destek ve iletişimin doğrudan bir sonucu olduğu
anlamına gelir. Bu strateji de üste egosunu tatmin edici "ben sana öyle söylemiştim" gibi
bir yargıda bulunmasına bin verili. Eğer kişi bu yaklaşımda faz|a ileri gitmezse
yönetici asttaki değişme arzusu, esnek olma ve öğrenme gibi gelişmeleri görecektir.
Yöneticinin kafasında bu tür bir insan terfi ettirilmesi gereken türden birisidir. Kısacasr,
gerÇek geliŞmeyle aynı paralelde olsun olmasın, algılanan gelişme, başarılr bir gelişme
yaŞamak için önemli bir faktör olabilirss. Bu yaklaşımdan hareketle yüksek başarı
güdüsüne sahip bireylerin eylem ve edinimlerinin sonuçlarrnrn geriye bildirildiği
konumlarda çahşmayı yeğledikleri, olumlu ya da olumsuz geriye bildirimin varolduğu
konumlarda daha başarılı oldukları görülmektediroo.

92Brian L. Hawkins, Paul Preston., a.g.e., s. l39-140.g3Ceyhan 
Aldemir, Alpay Ataol, Gönül Budak Solakoğlu., Personel Yönetimi., Fakülteler Kitapevi, Barış

Yayınları, Şafak Mat.Ltd.. İzmir, l993, s.209.gaBrian 
L. Hawkins, Paul Preston., a.g.e., s. l40.

gsBrian 
L. Hawkins, Paul Preston., a.g.e., s.l40.

96Mustafa Dilber., Yönetset ve Örgütsel Etkililiğe Davranışsal Yaklaşım, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları,
B.U. 7 6-32102, Boğazici Üniversitesi Basımevi, İstanbul, l97 6, s.l 52.
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İltlratta Bulunma Stratejisi

İşine dört elle sarılmaya ve üstlerine yardım etmeye istekli astlar, bu suretle
üstlerin üzerindeki yülni azaltmaya yardımcı olurlar. Ve büyük bir olasılıkla yöneticinin
teşekl«ir ve takdirlerini alırlar. Bu takdir ve beğeni çoğunlukla astın amaç ve hedefleri ile
uyumlu olacaktır. Eğer ast, bu taktiği uygularken aşlrıya kaçarsa, ya kendisinin üç
kağıtçı birisi olarak algrlanmasına, ya da üstüne karşı yapmacık davranan biri
durumuna düşerez. Bir başka deyişle gereksiz abartmalar ya da içtenliksiz davranışlar,
ters tepki yaparse.

yöneüci, bir işgörenine daha f.az|a iltıfat etmeye kendini zorunlu hissettiğinde
§avunma durumuna geçer ve bu da olumsuz hisler yaratır. Hiç kimse bir şeye karşı
sorumluluk duymak istemez ve çoğumuz mümkirn olan en kısa zamanda bu durumdan
çıkmaya çabalarız. Bu yüzden ölçüyü kaçırmadan yapıldığı sürece yöneticiye iyilik
yapmak kabul edilebilir görülmektedir. Bununla beraber yöneticinin bir işgörene öze\

iltifatta bulunması uygun değildir. Bu, taraf tutma ve öze| muamele duygularınrn
artmasına neden olabilir. Ayrıca astlara karşı ayrıcalıklı tutumlar sergilendi izlenimi
yaratacak ve örgüt içinde huzursuzluklara neden olabilecek sonuçlar doğurabilires.

Boyun Eğme Stratejisi

Gözle görülen bir suistimal söz konusu olduğunda stratejilerin etkinliği aza|ır.
Zarnan|a "evet efendimci" birisini belirlemek oldukça kolaydır. Hiç bir zamaıı karşıt fikir
üretmedikleri için bu kişiler zamaıJıa belirginleşir. Uyum baskısr örgütte yükselmek
isteyen kişilerin sırtlna yüklenir. Bu baskının iki yönünden bahsetmek mümkrindür.
Burada yöneticiye "evet" demek ve onun inanç ve davranışlarrna uyma baskısı sÖz

konusudur. Ancak yönetici zamanlra "evet efendimci" kişilerin tavrrlarından usanacaktır.

Bu çrkmazın aşılmasında "ikna olmuş görünme stratejisi" işe yarayabilir. Birey
önce yönetici IIe zıt fikirleri savunur ve sonra patronu bilgilendirici, mantıklr ve ikna edici
yeteneğinden etkilenmiş görünür. Ast u5rumu sağlamak için baskıya boyun eğmekten
zıyade, yöneticinin tartışmasındaki mantık ve güce boyun eğerek, yöneticinin düşünce
tarz$|a geldiği imajını yaratlr. Bu tür bir boyun eğme, yönetici için çok tatmin edici
olabilir. Çünl«i yönetici, katı bir tutum takınmaksızın dürüstçe dostlanna muhalif
fikirleri ileri sürme şansr tanlmış ve kendi görüşünü başarı ile savunarak kabul
ettirmiştirıoo. Yönetici aynı zamanda ikna edici yeteneği sayesinde işlerin daha coşkulu ve

daha özenli yapılmasını sağladığının da bilincindedirlo 1.

Değerli bir rakibe karşı kazanı|an zafet, zayıf bir rakibe karşı kazanılandan daha
tatmin edicidir. Kadın erkek arasında romantik bir karşılaştırma yaparsak "birinin
peşinden koşmanın heyecanr, onu elde etme ödülünden daha değerlidi1'.

"Brian L. Hawkins, Paul Preston., a.g.e., s'. l4l.
'*Royce A. Coffin.. a.g.e., s.l 7.

"Brian L. Hawkins, Paul Preston., a.g.e., s. l4l .

'ooBrian L. Hawkins, Paul Preston., a.g.e., s. l4l
'o'Royce A. Coffin., a.g.e., s. 20.
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Eğer "ikna olma", etkin şekilde uygulanırsa işgören için çok faydalı bir strateji
olabilir. Bunun da ön koşulu, stratejinin kullanılacağı savaşın dikkatlice seçilmesidirıoz.

KUŞADASI'NDAKI KoNAKLAMA İşınrıınıoRININ YöNETIcI_YöıYprııpıv
iıışxııonıNDE İLETIşIM sTRATn ıLERININ KIıLLANILMAsı vE ETMEIvLERI ILEiıcııı BIR ARAşTIRMA

Çalışmanın amaclna uygun varsaylml test etmek için üç ayn soru formu düzenlenmiştir.
Soru formlarrnrn ilk bölümleri işletmenin ve ankete katılan kişilerin demografik
özelliklerini belirlemek amacşıla düzenlenen sorulardan oluşmuştur. Bunlar aynl
zarnanda iletiŞim stratejilerini etkileyebilecek bağımsrz değişkenler olarak gözönüne
alınmıŞtır. Bu değişkenler yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, görev ünvanı,
bağh bulundukları bölüm, turizm eğitimi alıp almadığı, iletişim kursuna katılıp
katılmadığı, sektörde, işyerinde ve şimdiki işlerinde çalışma yılı ile yabancı dil bilgisi
olarak sıralanabilir. Ayrıca işletmenin türü ve büyüklüğü, mülkiyet yönünden durumu,
yöneticilerin yönetim tarzı da bağrmsız değişken olarak ele alınmıştır.

Soru formlarrnrn ikinci bölümleri iletişim stratejilerini ölçmek amacıyla
hazırlanmıştır. Ölçek, Brian L.Hawkins ve Paul Preston'un yöneticiler ve yönetilenler iİin
belirlediği stratejilerıos baz alınarak oluşturulmuştur. Her bir strateji için, o stratejiyi
tanımlayıcı çeşitli ifadeler oluşturulmuş ve .bu ifadelere yönelik beşli Likert ölçeği
uYgulanmıŞtır. Ayrıca kullanılan iletişim stratejilerini belirlemek için oluşturulan ölçek
sonuçlarına güvenilirlik analizleri de yapılmıştır.

Personel, orta düzey ve üst dilzey yöneticiler için hazırlanan anketin son bölümü
işletmenin iletişim düzeninin belirlenmesi ile ilgilidir.

ÇalıŞmanın son bölümünde ise hipotezlerimizi sınayan istatistiki incelemelere yer
verilmiŞtir. BaŞta da belirttiğmiz gibi araştırma kapsamına alrnan kişilerin ve işletmelerin
demografik özellikleri ile hangi stratejilerin kullanıldığnı belirlemek için o|uşturulan
ifadelere hipotezler testleri uygulanmıştır.

Topl,anan anLet formtrarı gelişmiş istatistik programları (EJKCEL 5.o for Windows ve
SPSS for MS trlindows Release 6,0) ile bilgisayarda değertendirilebilecek şekildekodlanmış ve analiz edilmlştir.

Örneklemi; Kuşadası'ndaki 5,4 ve 3 yıldızlı otellerde, 1. ve 2. sınıf
tatilköYlerinde Çalışan yöneticiler, deparman müdürleri ve personel oluşturmaktadır.
Örneklemi oluşturan grupların sayısal dağılımı tablo l deki gibİdir.

'"Brian L. Hawkins, Paul Preston., a.g.e., s. l4 |-l42.
lo' Brian L.Hawkins, Paul Preston., , s. |42.
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Tablo 1: Örneklemi Oluşturan Grupların Sayısal Dağılımı

Tesis Türü Üst Düzey Yönetici Orta Düzey Yönetici Personel

5 Yıldızlı Otel 5 25 I67
4 Yıldız|ı Ote| 9 34 94
3 Yıldızlı Otel 3 5 2I
1.Sınıf Tatil Köyü 3 16 36
2. Sınıf Tatil Köyü 2 8 24
ToPLAM 22 88 342

Anket uygulanan 342 kişilik örneklemde yer alan konaklama işletmesi personeli
ile 88 kişilik örneklemde yer alan orta düzey yönetici ve 22 kişilik örneklemde yer alan
üst düzey yöneticisinden elde edilen veriler p <0.05 anlamlılık düzeyinde analize tabi
tutulmuş ve bu amaçla hipotezler geliştirilmiştir.

Analizlerin sonucunda bağımsız değişkenler ile bağımlı değişkenleri bir araya
getirdiğimizde demografik ve örgütsel faktörlerin hangi stratejileri etkilediğini ortaya

çıkaran bir model, örnek oluşturmak amacıyla Tablo 2'da sunulmuştur.

Tablo 2: Demoğrafık ve Örgütsel Değişkenlerle İletişim Stratejileri
Arasındaki İllştlyl Gösteren Bir Örnek Model
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DEĞİŞKENLER iıpri ş iıvı stRATF^riıpni
İşletmenin türu Katılımcılık, Fiziksel çekicilik, Kompliman ve teşvik, Yetki

devri
Mülkivet durumu Fiziksel çekicilik, Kompliman ve teşvik
Görev ünvanı Kompliman ve teşvik, Rollerde cinsiyet farklılığı,

katılımcılık, yetki devri
Personel sayısı Kompliman ve teşvik
Yaş faktörü Yakınlık, Katılımcılık, Kompliman ve teşvik,Yetki devri,

Fiziksel çekicilik, Rollerde cinsiyet rarl<lılğ
Cinsiyet faktöru Fiziksel çekicilik, Kompliman ve teşvik,Yetki devri, Bilgi

paylaşlml, Rollerde cinsiyet farklılığı, Yakınlık
Medeni durum Yakınlık, Fiziksel çekicilik, Katılımcılık, Bilgi paylaşlmt,

Rollerde cinsiyet farklılığı,
Eğitim durumu Yakınlık, Fiziksel çekicilik, Katılımcılık, Bilgi paylaşlmı,

yetki devri
Turizm eğitimi durumu Katılımcılık
Turizm eğitimi türü Katılımcılık, Kompliman ve teşvik, Yetki devri, Fiziksel

cekicilik
İşleri ile ilgili kurs, semimere
katılma

Fiziksel çekicilik, Bilgi paylaşlml, Kompliman ve teşvik,
Yakınlık

İletişim ile iligili bir kursa
katılma

Kompliman ve teşvik, Bilgi paylaşlml, Yetki devri,
Rollerde cinsiyet farklılığı, Ortak slnrları vurgulamak,
Uyum sağlayıcı eleştiri

İletişim kursunun türü Kompliman ve teşvik, Bilgi paylaşlml, Rollerde cinsiyet
farklılığı, Uyum sağlayıcı eleştiri, Yakınlık
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Turizm sektöründe çalışılan
yıl

Yakınlık, Yetki devri, Fiziksel çekicilik, Katılımcılık, Bilgi
pavlaşlml, Davranış be nzer|lği

İşyerindeki çalışma yılı Yakınlık, Fiziksel çekicilik, Yetki devri, Davranış
benzerliği, Uyum sağlayıcı eleştiri

şimdiki işteki çalışma yılı Katılımcılık, Fiziksel çekicilik

İngilizce bilgi düzeyi
Bilgi paylaşlmı, Rollerde cinsiyet farklılığı, Yakınlık,
Fiziksel çekicilik, Davranlş benzerliği, Davranışların dışa
vurumu, iltifatta bulunmak, Boyun eğme

Almanca bilgi düzeyi
Fiziksel çekicilik, Yetki devri, Rollerde cinsiyet farklılığı,
Yakınlık, iltifatta bulunmak, İş performansl, U5rum
sağlayıcı eleştiri

Fransrzca bilgi duzeyi Fiziksel çekicilik, Yakınlık, Katılımcılık, Davranış
benzerliği, Bilgi pavlaşlmı

Diğer dillerin bilgi düzeyi Fiziksel çekicilik, Yakınlık, Urnım sağlayıcı eleştiri
Hizrnet içi eğitirn programı
uygulama

Yakınlık, Fiziksel çekicilik, Katılımcılık, Kompliman ve
teşvik, Yetki devri, Rollerde cinsiyet farklılığı, Bilgi
Paylaşlm1

Hizrnet içi eğitim
programlarında "iletişim"
konusuna yer verme

Yakınlık, Kompliman ve teşvik, Yetki devri, Bilgi
paylaşlmt, Rollerde cinsiyet farklılığı

Tablo 2'de açıkca göruldüğü gibi katılımcılık, fiziksel çekicilik, kompliman ve
teşvik, yetki devri stratejisi işletmenin türüne göre farkhlaşmaktadır. Aynı şekilde fiziksel
çekilik, kompliman ve teşvik stratejileri de işletmenin mülkiyet durumuna göre farklılık
göstermektedir. Kompliman ve teşvik, rollerde cinsiyet farklılığı, katılrmcılık, yetki devri
stratejileri görev ünvanlanna göre farkhlaşırken, yine kompliman ve teşvik stratejisi
personel saylsrna göre farklılaşmaktadır. Yakınlık, katılımcılık, kompliman ve teşvik, yetki
devri, fiziksel çekicilik, rollerde cinsiyet farklıhğı stratejileri ile yaş faktörü arasında
anlamlı bir ilişki bulunurken; fiziksel çekicilik, kompliman ve teşvik, yetki devri ve bilgi
paylaşımr, rollerde cinsiyet farklılığı, yakınlık stratejileri ile cisiyet faktörü arasında da
anal.iz sonuçları anlamlı çıkmrştır. Bununla birlikde yakınlık, fiziksel çekicilik,
katılımcılık, rollerde cinsiyet farklılığı, bilgi paylaşımı stratejileri ile medeni durum
arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

Yakınhk, yetki devri, bilgi paylaşımr, fiziksel çekicilik, katılımcılık stratejileri
eğitim dururmuna göre farklılaşırken; sadece katılımcılık stratejisi turizm eğitimi
durumuna göre farklılaşmaktadır. Bunun yanrsıra, katrlımcılık, kompliman ve teşvik,
yetki devri, fiziksel çekicilik, stratejileride tur2m eğitimi türüne göre de farklılaşmaktadır.
Bilgi paylaşımı, fiziksel çekicilik, yakınlık, kompliman ve teşvik stratejileri ile işleri ile
ilgili kurs, seminere katılma durumu arasında anlamlı bir ilişki bulunurken, kompliman
ve teşvik, bilgi paylaşımı, rollerde cinsiyet afrkhlığı, yetki devri, ortak sınrrları
vurgulamak, uyum sağlayıcı stratejileri ile iletişim ile ilgili bjr kursa katılma arasında
anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Yine kompliman ve teşvik, bilgi paylaşımr, rollerde cinsiyet
farklılığı, yakınlık, uyum sağlayıcı stratejileri ile iletişim kursunun türü arasında anlamlı
bir ilişki olduğu ortaya çrkmıştır, Yakınlık, yetki devri, fiziksel çekicilik, katılımcılık, bilgi
paylaşımı, davranış benzerliği stratejileri turizm sektöründe çalrşılan yıla göre; yakınlık,
fiziksel çekicilik, yetki devri, davranış benzerliği, uyum sağlayıcı stratejileri işyerindeki
çalışma yılrna göre; katılımcılık ve fiziksel çekicilik stratejileri ise şimdiki işteki çalışma
yılına göre farklılaşmaktadır.
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Bilgi paylaşımr, rollerde cinsiyet farklılığı, yakrnlık, f2iksel çekicilik, dawanış
benzerliği, davranışlarrn drşa u.ırumu, iltfatta bulunmak, boyun eğme stratejileri İngilizce
bilgi düzeyine; fiziksel çekicilik, kompliman ve teşvik, yetki devri, rollerde cinsiyet
farklılığı, yakrnlık, iş performansr, uJrum sağlayıcı, iltifatta bulunmak stratejileri Almanca
bilgi düzeyine; fiziksel çekicilik, katılımcılık, yetki devri, yalonlık, davranrş benzerliği
stratejileri Fransızca bilgi düzeyine; fiziksel çekicilik, yakınlık ve uJrum sağlayıcr
stratejileri de diğer dillerin bilgi düzeyine göre farklılaşmaktadır. Yakrnlrk, fiziksel
çekicilik, bilgi paylaşımı, katılımcılrk, kompliman ve teşvik, yetki devri, rollerde cinsiyet
farklılığı stratejileri l:izmet içi eğitim programı uygulamaya göre farklılaşırken; yakınlık,"
kompliman ve teşvik, yetki devri, bilgi paylaşımı, rollerde cinsiyet farklılığı stratejileri de
hizmet içi eğitim programlarında "iletişim" konusuna yer verilmesine göre
farklılaşmaktadır.

Araştırmanın sonucunda ortaya çıkarabileceğimiz bir başka model de konaklama
işletmelerinde üst ve orta düzey yöneticilerin personel ile iletişimlerinde kullandığı
yöntemlerdir. Bu model,de Tablo 3'de yer almaktadır.

Tablo 3: Konaklama İşletmelerinde Üst ve Orta Düzey Yöneticilerin Personel ile
İletişimlerinde Kullanılan itetlşim Yöntemlerini Tanıtan Model

yöntemler Kullanım Sıklığı (sık sık) oh

ust Düzev yöneticiler Orta Düzey Yöneticiler
Yizııize 81.8 87.5
Telefon 54.5 33.o
yazıIı emirler 31.8 22.7
Diğer 4.5 6.8
Başkalarının aracılğı 3.4

Tablo 3'deki iletişim modelinde göruldüğü gibi her iki yönetici grubunda en srk
kullanılan iletişim yöntemleri sırası ile ytızşrtıze, telefon ve yazıIı emirlerdir. Diğer
yöntemler olarak yöneticiler büro memorandumlarınr iletişim yöntemi olarak
kullandıklarını belirtmişlerdir. Başkalarrnrn aracılığı ile iletişimde bulunan orta düzey
yöneticilerin sayısı oldukça azdır. Buna karşrlık, üst düzey yöneticiler bu yöntemi
kullanmamaktadırlar. Bu sonuçlar, konaklama işletmelerinde yöneticilerin kullandığı
iletişim modeli hakkında fikir vermektedir.

Bununla birlikte tablo 3'de ortaya çıkan mode|de, ytızyuze iletişimin ilk şırada
olmasından hareketle; tablo 2'de yer alan modelde fiziksel çekicilik, bilgi paylaşımı,
katılrmcılrk, kompliman ve teşvik stratejilerinin kullanılmasından ve bu stratejilerin
ytıynze iletişim niteliği taşımasından dolayı böyle bir sonuç çıkmasını normal olduğu
söylenöbilir. Bir başka deyişle bu iki tablonun sonucunda ytızytıze iletişimin ilk sırada
yer almasının güvenilirliği de ortaya çıkmıştır. ,

SONUÇ VE ÖNERİLER

Uygulamadaki hipotezlerimizi destekleyen sonuçların büyük çoğunluğu beklenen
düzeydedir. Ancak yine de bazı sonuçlar elde edilememiştir. Bu konuda akademisyenlere
ve sektördekilere ışık tutulabilecek şu önerilerde bulunabiliriz.
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1.Akademisyenlere önerebileceğimizi en önemli nokta yeni bir model üretilerek
soru formunun yeniden geliştirilmesi olabilir. Özellikle iletişim stratejilerini ölçmek
kullanılan ifadeler daha özlü bir biçimde kısaltılabilir. Anket sorularının uzun olması
uygulayıcıya ve uygulanan kİşİye bir takım zorluklar getirmiş olsa da konunun
bütünlüğünü bozmamak amacr ile sorular kısaltılamamıştır. Bu soruların uygıın bir
biçimde yeniden düzenlenmesi önerilebilir.

2.Her ne kadar çalışma konusunun uygulama aşamasrnda işletme yöneticileri ile
görüŞülmüş olsa da, yönetici-yönetilen arasrndaki stratejileri yabancı kaynaklı bir soru
formunun yanıslra yeniden geliştirilmiş ya da göz|em sonucu oluşturulmuş stratejiler
kontrol grubu tarafindan belirlenmeli bu stratejiler üzerinde bir takım ifadeler
geliştirilerek uygulanabilmelidir.

Bilindiği üzere bireyler arasr uygulanan stratejilerin daha çok göz\errıe dayalı
olarak yapılması, daha uygundur. Bu nedenle bundan sonra yapılacak olan
uygulamaların göz|erne dayalı çalışmalarla desteklenmesi sonuçların daha sağlıklı
olmasrnı sağlayabilir.

Sektörde çahşanlar için aşağıdaki öneriler verilebilir:

1. Uygulama sonucu sektörde çalrşanlara dönük olarak getirilebilecek önerilerden ilki
üst ve orta düzey yöneticilerine yönelik olacaktır. Üst ve orta dtızey yöneticiler birlikte
Çalıştıkları personelin öncelikle demografik özelliklerini iyi bilmelidir. Unutulmamasr
gereken bir nokta personelini iyi tanryan ve anlayan yönetici onu daha kolay
Yönlendirebilir. Bu bağlamda yönetici uygulamak istediği stratejileri personelinin
kişisel ve demografik özelliklerine göre belirleyebilir.

2. İkinci olarak yine yönetim kademesinde çalışan kişiler personelin işletmenin iletişim
düzeni ile ilgili düşüncelerini gözönüne almalıdırlar. Personelin, işletmenin kimliği ile
ilgili bilgilerin ne kadarını bildiği ve işletmenin çahşma düzenini ne derecede
kavradığı konusunu da yöneticiler gözardı etmemelidirler. İşletmelerde yöneticilerin
ıyı bir iletişim sistemi kurabilmesi için öncelikle iletişimin anlamını ve önemini
kavrayabilmesi gerekir. Bu nedenle yönetici alt kademelerde çalışanların da
iŞletmenin iletişim düzenini ve sistemini bilebilecek düzeyde olması için çaba
göstermelidir.

İŞletmelerde yönetim işlevlerinin başarılı olabilmesi uygulanan iletişim sisteminin
iyi olmasına bağlıdır. İşletmenin iyi planlanması, örgütlenmesi amaçlarına yönelik olarak
yönetilmesinin yanrsrra doğal iletişimin varhğ da gözardı edilemez. Doğal iletişim,
biÇimsel iletişim kanallarını olumsuz yönde etkilerse kuşkusuz örgüte zararı dokunur.
Ancak yönetici bu iletişim kanalını bilinçli yaklaşımlarla bir başka deyişle uygıın
stratejilerle kontrol altına alrrsa ve ondan gerektiği kadar yararlanabilirse olumsuz
etkilerini ortadan kaldırabilir.

Konaklama işletmelerinde de yöneticinin personel ile müşteriler arasında iyi bir
diyalog kurulmasınr sağlaması önemli bir özellikür. Bununla birlikte yöneticinin insanları
tanlması onların sosyolojik ve psikolojik sorunlanna ilgi duyması, insanlarla birlikte
çalışmaktan hoşlanması, yerinde ve gecikmesiz karar verebilmesi gerekirken, yaratrcı ve
zeki olması gibi yetenek ve niteliklerinin de bulunması gerekir. Konaklama yöneticisin
ayrrca, "misafirperverlik" özelliSni taşımasının yanlsfa, hizmetin insancıl yönünü de göz
ardı etmemesi gerekir.
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Konaklama yöneticilerine düzen en önemli görev çalışanlarına bilgi ve önerilerini
rahatça iletebileceklerini bir iletişim ortaml sağlamaya çalışmaktır. Çahşanlarında
mümkün olduğunca yöneticilerini iyi tanımaları sağlanmalıdır. Çünkü yöneticisini
tanlyan işgören iletişim kurmakta zor|anmay acaktlr.

Sonuç olarak denilebilir ki, tutum ve davranrşları olumlu yönde geliştiren bir
yöntem olan iletişimin daha hızlr, sorun çözümünde daha etkili ve daha kolay kara alma
gibi işlevlerini gerçekleştirmek için yöneticiler iletişim stratejilerini geliştirmelidir.
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KUŞADASI VE TURİZM

A.Mustafa oĞuzı<eeN
Tıırizm Deryeği Jİaşlc anu

Kuşadası, 1960'lı yılların ikinci yarrsından itibaren ve özellİkle Kaymakam Özer Türk ile
birlikte turDm alanrnda ivme kazanmaya başlamlştır. O yıllarda 5 bin civarrnda olan
nüfus, genelde tarlm ve bahkçılıkla uğraşmakta idi. Başlıca tarım ürünleri arasında
tütün ve zeytin sayılabilir.

Bugün 75 bini aşkrn nüfus vardır. Mevsimde bu sayı 5O0 - 600 bini bulmaktadır.
Çoğunluğu turizmle uğraşmaktadır. Nüfüsun o/o |5'i aslen Kuşadalı, kalanının kökeni ise
yabancıdır. Bu durum, kentte çarpık yapılaşmayı ve rant kavgasını da beraberinde
getirmistir.

Çevre ve T\ırizm. Birbirlerine hem dost hem düşman olan iki kavram. Kuşadası'nda
hassas dengesini kaçırdığımz ve bir türlü yakalıyamadığımız iki kavram. Rant uğruna,
doğayı katlettiğimiz, yeşili, maviyi yok ettiğim2 çevremizi grileştirerek betonlaştırdığtmız
ve bu sebebler dolayısıyla giderek turizmden uzaklaştığımızı, kendi bindiğimiz dalı
kestiğimizin farkında değil,iz

T\ırizm; doğayla, tarihle içiçe olduğunda, ekolojik dengeleri bozmadan turizm
yatırimlarını organize ettiğimizde bir değer ifade edecektir.

TuRİsT, üıxpwizE NEDEN GELİna

Yeni yeni yerler görmek, tanımak, gezmek için gelen turistler, genelde yeşili, mavisi bol
olan yerleri tercih etmektedirler. Bakın, ünlü yazar Reşat Nuri Kuşadası'nr tarif ederken
ne diyor? "Kışın bile buraları bahara benzermiş. Hele, bir kayalık var ki, seyretmekle
doyurlur şey değil. Bu kayalar, güneşin sabah, öğle, akşam güneşi olmasrna, havanın
açık, yahut kapalı bulnmasına göre renk değiştiriyor, lal kırmızrsr, pembe, mor, beyaz
yahut siyah görünüyor. " Evet, yeşiin en güzelinin, mavinin en berrağının, güneşe göre
renklerin birbiri ardrna resmi geçit yaptığı yer Kuşadası iken, bugün bu olgular
bozulmuştur. Ormanlarımız yakılarak kararmış, denizlerimiz, nehirlerin ve derelerin
getirdiği atıklar ve zehirli maddelerle kül rengine dönüşmüş, içinde yaşlyan canlı türler
giderek yok olmağa yüz tutmuştur.

Kuşadası, vakit geçirmeden artık çevre ve turizm hassas dengesini kurmak zorundadır
Doğayı bozmadan, daha güzelleştirerek turizm yatırımlarımızı organize etmek zor.ındayız,

Bugün, şehir içinde denize girmek mümkün değildir. Kendileriyle konuşma imkanı
bulunan yabancı turistler; Kuşadası'nı çok sevdiklerini, defalarca geldiklerini, ancak her
geldiklerinde farklı bir Kuşadası bulduklarını, denizin biraz daha renk değiştirdiğini,
doğanın bir parça daha betona yenik düştüğinü, tarihin beton içinde kaybolduğunu
ifade etmektedirler.

TURİSTİN KALİTESİ VE TANITIM
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Kuşadası'nda, giderek kalite düşmektedir. Turist profiline baktığımızda l97o/8o'li
yıllarda gelen turistleri bugün Kuşadası'nda görmek olası değildir. |97O/8O'1i yıllarda
gelen turistler, ister otellerinde olsun ister otel dışrnda olsun, akşam yemeklerine inerken
erkekler grand tuvalet, bayanlar ise en iyi giysilerini giyerek, temiz pak yemek salonuna
gelirlerdi. Bugün ise, turistlerimizi öğlen, akşam, denizde, eğelence yerlerinde hep ayni
giysileriyle görmemiz mümkündür.

Kuşadası'nın yurt dışında tanltımının yaprlması konusunda profesyonel kişilerle işbirliği
içine girildiğinde, Kuşadası'nın tanıtımının Kuşadasıhın içinden yaprlmasrnın mümkün
olmadığı, tanıtım imkanlarınrn çok kısıtlr olduğu, doğal varlıkların giderek kayıb edildiği
tespiti yapıldığından, bu sebeble Kuşadası'nın tanttrmlnrn ancak civarı ele alınarak
yapılabileceğini ortaya koyulmuştur. Bu gerçekten hareketle Kuşadası Tanıtım Vakfı
Kutav'ın buroşürleri, çevredeki Milli Park, Efes, Meryemana evi gibi doğal ve tarihi
eserler dikkate alrnarak iki yıldır dizayn edilmektedir

Giderek doğayı tahrib edip turZm yapmaya devam edersek, yanIız doğayı ve tarihi yok
etmekle ka|rnayw. Tırizmi de yok ederız. Bazı çevrelerde turizme alternatif arayışlarrnın
başladığı gözlenmektedir. Bu olay, bu çevrelerce turizmden artrk hayır gelmiyeceğinin
düşünüldüğü anlamındadır. Türizmden kaçış anlamındadrr. Bana göre bu düşünce
doğru değildir. Alternatif aramak turizmin yok olmasını çabuklaştırmak demektir.
Alternatif arayacağımıza gelıin hep beraber Kuşadası turizminin düştügu bu kötü
durumdan nasıl çıkarılacağı konusunu gündeme getirelim. Bu konuda birlikte uğraş
verelim. Tabii güzelliklerimizin ön plana çıkartılması için yapılabilecekleri düşünelim,
üretelim ve yapahm.

Turizmin milletler topluluğundaki en önemli amacl 5rurda ekonomik girdi sağlamaktır.
Bunun için turizm yani güneş, d,eniz, yeşil örtü ve tarihi zenginlikler araç olarak
kullanılmaktadır. Amaç ekonomik girdi olunca, turistin para harcaması ön plana çıkar.
Kuşadası Fransız Tatil Köyünün dizaynınabakınız. Bungalovlarrn tümü basık, karanlık
ve içinde yaşanmaz bir şekilde yapılmış. Buradaki amaç müşterilerin sadece yatmaktan
yatmağa buraya girmeleri ve günlerinin uzun bir zamanını köyün diğer eğlenceli ve
sportif aktivitelerinde geçirip para harcamalarrnı sağlamaktır

Turisti 5rurdumuza çekmenin bir başka önemli konusu da sınıflandırmaya dikkat
etmektir. Avrupalınrn çok önem verdiği aristokrat sınıf ile işçi sınıfını ayni yerde
ağır|ıyamayız. Amaç ekonomik girdi sağlamak ise, her iki sınıfada turDm hZmeti
verirken, onlarrn bir araya gelmelerine mani olma|ıyız. Bu konuda politikalar
geliŞtirmeliyiz. Temas edilen yabancı konuklar bu konuda da şikayetlerini dile
getirmektedirler. "ışyerimde çalışan işçimle ayni yerde ayni otelde tatil yapmak
istemiyorum. " diyerek düşüncelerini dile getirmektedirler. Tedbir üretemezsek, asıl para
sahibi turisti başka memeleketlere, turizm konusundaki rakiplerimize kaçıracağımız
tabidir.

DoĞAYA SAİIİP çIKARAK TURİZMİ KuRTARMAK

Önce doğaya sahip çıkmahyız. Böylece; doğaya sahip çıkmakla Turizmi kurtarabiliriz.
Sokağa, çarşıya kulak verdiğimwde; İşyeri ruhsatlarının verilmesinde titiztik gösterilmesi.
Bir süre inşaat ruhsahnln verilmemesi. Seyyar satıcr ve dilencilerin şehir sınırları içine
sokulmaması. Parfümcü, boyacı gibi kişiler ile turistleri kollarından tutarak zorla
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dükkanlara sokan tezgahtarlardan Kuşadası'nın arındırılması. Böyle hareket eden
tezgahLarlarının bağlı bulunduğu dükkan sahiplerinin sorumlu tutulması. Her yere geliŞi
güzel tezgah, baraka konulmamasr. Doğa ve doğa varlıklarrnrn korunması. Kendi
geleceğinö yatrrrmın ön planda tutulmaması. Sivil polis ekiplerinin turistleri rahatsız edici
davranışlarda bulunanlarl toplamasr. Etiket mecburiyetine uyulması. İşyeri enflasyonu ve

dengesiz göçün durdurulması. Teşviklerden tüm işkollarının faydalandırılması. Tüketİci
yasasrnın Avrupa'da uyugulandığı şekilde uygulanması. Tanıtrmın daha etkin yapılması.
Haksız rekabetten kaçrnılması. Ucuz ülke imajının silinmesi. gibi fikirlerin söylendiğini
görmekteyiz.
Ancak bu şikayetlerin çarşı esnafından geldiği düşünüldüğünde, yine müsebbiblerinin
kendileri olduğu da unutulmamalıdlr. O halde çözüm yine çarşıda aranmalrdır. Bazı
çarşı esnafı, turizmdeki olumsuzlukları bu derece biliyor ve görüyorsa, düzeltmek iÇin bir
çaba harcamadan, her şeyi karşıdan bekliyorsa söyliyecek bir şey yok demektir.

çözüM
1- İşyerleri nüfusa göre sınırlandırılmahdır. Her iş kolunda gereğinden fazla işyeri
açılması önlenmelidir. Bunu için tıaz/ıanacak yönetmeliklere; gürültü kirliliğinden,
hijyenik koşullara, işyerlerinin içine zorla müşteri sokulamlyacağına, sokaklarda yemek
yiyerek bulaşıklarınl ortalarda bırakmıyacaklarrna kadar bir dizi ağır hül«imler
konulmalıdır. Böylece işyerlerine kalite gelecektir. Çalışanlarda kaliteli ehil elemanlar
olacaktır.

2- yerel yönetimler ile sivil toplum örgütleri işbirliği içine girmelidir. Alınan kararlara,
getirilen tedbirlere çarşı, kayrtsz şartsz uymalrdır. Uymıyanlar kapatma cezası ile
cezalandırılmalrdır.

3- Doğa korunmalıdır. Mevcut işyerleri ve konutlar için ÇED raporu tanzim edilmeli,
yaşam mahalleri belli süre içinde çevre koruma koşullarıa uygun hale getirilmelidir.

4- yeni açrlacak işyerlerinden, ruhsat verilmeden önce ÇED raporu aranmalıdır. Bu
rapor ve yerel yönetimlerce belirlenen diğer koşullar yerine getirilmeden açılış ruhsatı
katiyen verilmemelidir.

5- Etiket mecburiyeti mutlaka uygulanmalıdır. Tüketiciyi koruma yasası hükümleri
kitapçık halinde çarşlya dAgıtılmalı ve uygulanması titizlikle takip edilmelidir.

6- Çerşıda, otokontrol benimsetilmeli, uygulanması sağlanmalıdır.
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7- Çarşıya inen turistlerin, dükkanlara uygu.n bir şekilde dağılması ve
kuwetlerinin bu konuda denetimleri_sağlanmalıdır.

Kolluk

8- Baraka ve tezgahlar, işportacılar çarşlsl şeklinde bir yer belirlenerek düzenlenmelidir.
Bu düzenlenme esnaslnda belirlenecek yerin dizaynı çekici bir şekilde olmalıdır. Bu
şeklde hem barakacı ve tezgah sahipleri hem de alış veriş yapmak için buraya gelecek
turistler memnun olmalıdır.

9- Sürat asrı dediğimn 2O'ni yüzyılda olmamıza rağmen, halen Kuşadası'nda bir
helikopter yoktur. Helikopterin yararlarını burda saymak gereksizdir.
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10- Kuşadası, bir şantiye görünümünden kurtarılmalıdır. Şehir merkezinde artık
inşaatlara müsaade edilmemelidir. Tüm şehir doğal sit bölgesi ilan edilmelidir.

11- Çarşıda, yol içlerinde ve özellikle Kuşadası'nın simgesi halinde olan dar sokaklarda
levha ve çiçekliklerin saltanatına son verilmelidir. Dar yollara konulan bu levha ve
ÇiÇeklikler yollarr daha da daraltmakta ve iki kişinin yanyana 5rürümesine mani
olmaktadır.

12- Çarşının can damarı enerjidir. Zaman zaman karşı karşıya kahnan enerji kesintileri
ÇarŞrYı olumsuz etkilemekte olduğundan Şehrin mutlaka ringe bağlanması ve
KuŞadasr'nın en az iki ayrı yerden eneıji ile beslenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca. İÇililerin
yapiğı açıklamalar göz önüne alınarak Başlaması olası olan elektrik lıısıntrları
konusunda acil tedbir alınarak bu krsıntılardan şehrimizin muaf tutulmasl bir şekilde
sağlanmalıdır.

13- Yine önemli görünen bir sorun da, PTT binasının mevsim dışında saat 19.00 da
kaPatılmasıdır. 1960/70 ' |i yıllarda bile uygulanmryan bu duruma mutlaka son
verilerek PTT binasının eskiden olduğu gtbi 24 saat açrk tutulması sağlanmalıdır.

|4- Deniz|erimizi olumsuz etkileyen, sintinelerin denize deşarjı sebebiyle kirlenmesinin
önüne geÇilmesi iÇin gereken tedbirler alınmalrdır. Bunun için bir sintine toplama
merkezi kurulmalrdır. Bu konuda bir gemi tahsisi yapılarak sintineler gelen gemiİerden
limandan aYrılmalarrndan önce alınmalıdır. Sintinesini vermiyenlerin teşkİıatları ise
mühürlenmelidir.

15- Adnan Menderes Üniversitesi T\ırizm Yüksek Okulunun binaşı yetersizdir. Acilen bu
okulun bir binaYa kavuşturulmasr gerekmektedir. öte yandan şehrin merkezi yerinde
dinlenme tesisi ağırlıkh Endrüstri Meslek Liseşi binası yapılamaktadır. Bu bi.r.rrr.,dersane sayıslnn 9 olduğu, yatakhane sayısrnın ise çot daha fazla olduğubilinmektedir. Halen bitirilememi§ olan bu binanın dinlenmeye ayrılmış yatak odalarının
tari-ilatla 

_. 
d.ersane Şekline dönüştürülerek üniversiteye tarısisi konusu gündemegetirilmelidir.

16- Adnan Menderes Üniversitesi T\ırizm Yüksek Okulunun ilçeye gelmesi ve daha bir
Çok eğitim kurumunun faaliyete başlamasıyla, 5rurt sorunu başjostermiştir. Acilen KrediYurtlar Kurumunun olaya müdahale etmesi sağlanmalıdır.

77- izmir- Aydın Tem yolunun Selçuk çıkışından itibaren Selçuk - Kuşadası - Söke -Didim - Bordum güzergahında bir turizm yolunun yapılması *agı".r-aırdı.. Bu yol, bir
Çok turistik bölgeYi bir birine bağlıyacağı gibi, Milas Hava alanrnın bölgeye oı"., y^.".rn,
da artrracaktrr.

18- Turizm Yörelerinde ÇalıŞanlara T\ırbm Bölgesi tiızrrıinatı verilmesi için hazırlanan
Yasa tasarırısı TBMMhe gönderilmiştir. Bilindiği gibi, T\.ırizm bolgeleİindekl ya|amkoŞulları genelde, diğer bölgeleİe nazaran daha bir iarkılılık göstermektedir. Buralardaki
ev kiraları daha Yüksek, Çarşı pazar dahapahalıdır. Bu sebeble tıırızmbölgelerinde görevyapan insan kaynağına, devletimiz daha iyi koşullarla yaşama imk-anı sağlamakzonindadır. Bu konuya önem verilerek yaslaşması sağlanmalıdır,a
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B- Geçen yıllarda gündeme getirilen ancak uygulama alanı bulam5zan konular
içinde,Kadı kalesi, Kurşunlu Manastır, Zeus Mağarasl ve Kirazlı köyü sınırları iÇinde
bulunan içi sarkıt ve dikitlerle dolu aslanlı mağara'nrn restore edilerek turizme
kazandırılması konuları bulunmaktadır. T\ırizm Bakanlığının bu konularrn üzerine
giderek gereğini yapması sağlanrrfalıdır.

20- Her fırsatta dile getirdiğ-j İ"" Peygamberin 2OOO'inci doğum yılı kutlamalarında,
Türkiye hakkı olan payı almalrdır, Bu konuda devlet tarafından hazırlanmakta olan
ANADOLU 2OOO adlı proje içinde yerirnwi almak istiyoruz.

Türkiye'miniz istanbuldan sonra en büyük ve en çok turistik çeşidi bulunan ÇarŞısl,
Güneşin batışını en güzel sayrettiğimizyrurt parçası, yeşilin maviye karıŞtığr, güneŞin yedi
rengi ötesindeki renkleriyle yüzünü gösterdiği, yurt kalkınmasında ekonomik girdi
kaynağı, haftada ortalama 15 geminin uğradığı sakin liman, turizm kenti KuŞadası.
ıayık oldugu yerde kalacaktır. Parolamız, bir memnun ayrılmış turist bin turist getirir.
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OTURUMVI
öĞneNci oTuRuMu

Oturum Başkanı
Taner BOZKURT

ADÜ Tur. İşl. Ve Otl. Y.O. Ögrencisi

vE

Arzu ZOR
Adnan Menderes Ünıaersitesi

Tıırlzm İşletmecittğ i ae ütelcllik Yiiksekokulu Ög rencisi

cıniş

YaŞadığımız değişen rekabet ortamrnda varhğını devam ettirebilme çabaları,
iŞletmeleri yeni yönetim anlayrşlarına yönlendirmiştir. Bu arayışlar çerçevesinde, üretim
ve ya hızmet süreci içinde " İnsan " faktörü yeniden keşfedilmektedir. pek çok
uYgulamada yeniden yapılandırma ve diğer değişim süreçleri başarısrz kalmaktadır.
Nitekim, iŞletmelerde herhangi bir kapsamlı değişim sürecinin başarıyla uygulanması
insana öncelik veren sistemlerden " Önce insan " diyen özel bir kültur oluşturulmasını
gerektirir. Ceylan İnter-Contrnental Hotel'in Genel Müdüru Jorgen Jorgensen'in '' En iyi,
en lüks oteli yapabilirsiniz ama ambiyansı parayla a|amazsınw. Ambiyans, insanlarla , ootelde çahşanlarla yaratılır." (ı) sözü de insan kaynağının bu birincil özelliğini
vurgulamaktadır.

Klasik anlamda Personel Yönetiminin önemini yitirmesiyle, insan kaynakları
Yönetiminin etkinlik derecesi artmlş, buna koşut olarak da, insan unsurunu örgütün
merkezinde gören çağdaş yönetim yaklaşımları ortaya atılmıştır. peter F. Drucker .,

sermaye, bilgi ve hizmet işlerinde insanın yerine ikame edilemez."(2l derken bu alanda
Yeni teknoloji ürürlerinin de kendiliğinden yüksek verimlilik yaratamayacağnı
vurgulamaktadır. Çünkü mal üreten işletmelerde sermaye ve teknolıoji, 'i Üreİim
faktörleri " iken; bilgi ve hizmet üreten işletmelerde bunlar "Üretim araçlıarı '' dır. Üretim
araÇlarının sağlayacağı yararlar; insanlar bu üretim araçlarınr nasıl kullandığına, hangi
amaÇlara hizmet etmesi istendiğine veya kullanıcının becerisine bağlıdır.(s) Bu bağlamda,
Personelin baŞarısı yada başarısızlığı hakkında bir sonuca varma işlemi olan, performans
ölçümlerinin, çağdaş bir yönetim işlevi olarak ortaya çıktığını görmekteyZ.
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Elindeki kadroyla varacağı hedefleri saptamak isteyen her yönetici, bu kadro
hakkında bir değerlendirme yapmaya ihtiyaç duyar. Bu da çalışanların performansınrn
belli periyotlarla ölçümünü gerektirir. Bu değerlendirme sürecine çağdaş bir anlayışla
yaklaşıldığında Personel değerlendirme sürecinde bile edilgenlikten kurtarılarak,
kendisine aktif bir rol verilmiş olacaktır.

Bu çalışmada, otel işletmelerinde insan kaynağının etkin olarak
değerlendirilmesine yönelik performans ölçümlerinin önemi ve gereğini ortaya koymak
amacryla, Kuşadası'ndaki beş ayrı beş y/rdızllı otel işletmesinin yöneticileriyle yapılan
birebir görüşmelerle, bu ölçümlerin geleneksel Di, yoksa çağdaş değerlendirme
yöntemleİiyle mi yapıldığının üzerinde durulmuş, farklılıklar saptanmaya çahşllmlş ve
personel değerlendirmesini etkin kılarak, gerçek işlevine kavuşturabilmenin ancak
çağdaş değerlendirme yöntemleriyle mümliıin olabileceği gösterilmeye çalışrlmıştır.

t. DEĞERLENDİRMEIVİN TANIMİ VE ÖNEMİ

ote1 işletmelerinde karşılaşrlan önemli sorunlardan biri de çahşanların
kendilerine verilen görevleri ne ölçüde başardıklannı ya da iş görme yeteneklerinin ne
olduğ-ıinu saptayabilmektir. Hizmeti üreten insan olduğuna göre, hizmet kalitesinin
değerlendirilmesi öncelikle örgütü oluşturan bireylerin etkinliklerinin ölçülmesiyle
mümkiindür. Çünl«i, kimi çalışan ,kendisinden beklenen görevi tam olarak yerine
getirebilirken; kimi beklenen başanyı gösteremez. İşte bu noktada personel değerlemesi
ön plana çıkmaktadır.

Çok kısa bir tanımla Personel Değerlemesi; Çalışanın içindeki başarısının o işin
gereklerine göre değerlendirmesi sürecidir.{+ı

Hizmet üreten bir işletmedeki insan kaynağının etkin bir değerlendirilmesinin
yapılabilmesi için öncelikle söz konusu işletmede " İş Analizi " nin ve de "İş Tanımları "
nrn yapllmış olma§r gerekir.

Çünkü, " Personelin yaptığl işteki başarıslnın ölçülmesinde iş analDinden yararlanılır.
İşin yapısı ve özellikleri iş anatizi aracılığıyla ortaya konduktan sonra, işin gereklerini ne
ölçüde yerine getirdiğini saptamak kolaylaşır."{5) Bununla berber iş tanımları
yaprlmaksızın iş analizinin yapılmış olması da tek başına etkin bir değerlendirme için
yeterli değildir. Zaten iş tantmı " iş analizi çalışmasının uzantısıdır. "(6l Diğer bir nokta
ise yapılan iş tanrmlannın, iş görenler ve ilk yöneticileri tarafından biliniyor olmasının
gerekliliğidir. Drucker'in " çalışanların kendi yaptıkları işler hakkında sahip oldukları
bilgiler, top yekun verimlilik, kalite ve performansı ölçme ve değerlendirmenin hareket
noktasıdır."(zl sözleri bu gerekliliği açıklar yöndedir.

Hedef, işin zorluk derecesine veya personelin becerisine bakılmaksızrn 5üksek
performans için sorumluluk oluşturmaksa eğer, bu aşamada bir otel işletmesinde
ulaşılmak istenen şu olmahdrr; Şu anda yapmakta olduğumuz işi daha da iyi yapmak.
İşte çağdaş Yönetim anlayışının temel işlevlerinden biri olan değerlendirmenin de önemi
böylece ortaya konmuş olur. Nitekim değerlendirme, iş görenler arasında gerçekleştirilen
başarr dereceleri bakımından farkhlık olması ve aynı çahşanln başarı düzeyinde süreç
içinde değişiklikler meydana gelmesi açısından ayrı bir önem teşkil etmektedir.
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ıı. DEĞtRLtıtDiRMEI{iu eııeçıanı

Performans ölÇümleri, personelin eksikliklerinin tamamlanmasını zayıf yönlerinin
iYileŞtirilmesini sağlamak ve hatalarını düzeltmek maksadıyla yapılmalıdır. du baglamda,
işletmeleri böyle bir değerlendirmeye iten amaçlar şöyıe sıraıanabiıir:

1, BaŞarı düzeYini belirlemek : Personelin kendisinden beklenilen performansı ne
ölçüde gerçekleştirebildiğini ortaya koymak

2. Eğitim ihtiyacını belirlemek
3. GeliŞim sürecini değerlendirmek : Personelin ilk değerlendirme ( ölçüm )arasındaki gelişimi hakkında bilgi edinmek ve bir yargıya varmak4, İŞ tanımlarının değertendirilmesi : iş tanı;h;;da yaprıan hataların yada

eksikliklerin belirlenmesi ve personel alım işlemindeki etkinlİğin olçuımesi5. İıiŞki uyumu ölçümü : Çalışanların birebirleriyle olan ilişkilerini gözd,en geçirmek ve
düzelterek grup çahşmasını arttırmak.

6, KaPasite ölÇümü : İŞin gerekleri ile personelin kapasitesi arasında karşılaştırmayapmak
7, ücretlemenin değerlendirilmesi : Ücret düzenlemesi için bir dayanak ortayakoymak
8, İstihdam Yeri değerlendirmesi : Gerekli görülen personele rotasyon yaptırmak,

daha üst görevleri üstlenebilme potansiyeli oİa., p".soneli belirlemelıya da İaha altbir göreve geriletmek

Son olarak , Değerlendirme yolu ile yöneticiler ile astlar arasındaki iletişimiarttrrmak.(8l

Tablo 1 otellere göre performans Öıçtım Amaçları

Amaçlar
H1 H2 H3 H4 H5
+ + + + +

+ + + + +
Süreci

Tanımlarının +

+ +

Cretleme + + + + +
Yeri +

Tablo 1'de görüşülen otellerin, performans ölçümü yapmadaki amaçları yeralmaktadır, Bu bulgulara göre önce[kL, görüşme yapılan uutıın otellerin performansölÇümü YaPmadaki ortak _amaçları ; personelin 
-başarı 

düzeyini belirlemek, ücretdüzenlemesi iÇin bir daYanak ortaya koymak, ve eğitim İhtly"", oı"., personeli saptamakolarak ortaya Çıkmaktadır. Ancak burada eğitim ihiiyacını belirleme amactnt güttükleriniifade eden üÇ otel, herhangi bir hizmet içi eğitİm p.og."r.r, uygulamadıklarını dabelirtmiŞtir, İkinci olarak, görüşme yapılan otellerden yİln r.u birinin iş tanımlarınıdeğerlendirme.k.ve personelin doğru y"id. istihdam ediiip Jaiımeaigini saptayabilmekamaclnı guttüğü saPtanmıŞtır. ÜÇüncü olarak, görüşme yaprlan otilleraen rriçbi.l.ri,
Personelin iki ölÇüm arasındaki gelişim sürecini aeİerlenaİ.mek ve işin g...ı.lŞı.
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personelin kapasitesini karşılaştırmak amacında olmadrkları görülmektedir. Son olarak
görüşme yapılan otellerin yalnıca ikisinin çallşmalar arasındaki ilişkileri gözden
geçirmek grup çalışmasrnl arttırmak amacryla ölçüm yaptıkları anlaşılmaktadır,

ılı. PtRsoNbL DtĞtRLtNDİRı}lE YöItTtMLtRİ

Buraya kadar işletmelerin amaçlanna ulaşabilmelerinin etkin bir değerlendirme
yönteminin geliştirilmesiyle yakından ilişkili olduğu vurgulanmlştır. Değerlendirmenin
başarısı ve değerlendirmeden beklenen amaçları gerçekleştirebilmesi geniş çapta
geliştirilecek yönteme bağh bulunmaktadr. Çünlııi " Değerlendirme Yöntemi,
değerlendirmenin hizmet edeceğ amacın bir değişkenidir." üsü

personelin işteki performan§ının ölçülmesi amacıyla pek çok değerlendirme
yöntemleri geliştirilmiş, ancak, her yöntem yerini daha gelişmiş bir yönteme bırakmıŞhr.
Özellikle son ydlarda geleneksel değerlendirme yöntemlerinin yerini bir ölçüde çağdaŞ
değerlendirme yöntemleri almaya başlamlştır. .(1o} Bu 5üzden, bu çalışmada yalnızca
çağdaş ve geleneksel değerlendirme yöntemlerinin belirgin özellikleri üzerinde durulmuŞ,
karşılaştrrma yapılarak aktarrlmaya çalışılmıştır.

1- GŞeleneksel Değerlendirme Yöntemlerl

" Geleneksel " olarak adlandırılan yöntemler Mc Gregor'un otoriter yönetim ve

denetim anlayışını yaratan X Kuramının başat olduğu yöntemlerdir. Buna göre, X
kuramr doğrultusundaki yöntemlerde, geleneksel yönetim yöntemleri kullanılarak,
personelin performans ölçümleri yapllmaktadlr.,(ı ı)

çağdaş Değerlendirme Yöntemleriyle karşılaştırabilmek amacıyla Geleneksel
Değerlendirme Yöntemlerinin geleneksel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz ; Değerlendirme
gizli olarak ve ydınızca yöneticilerin gözlemlerine dayalı olarak sübjektif ölçütlerle ( kriter )

yapılmaktadır. Bu da değerlendirmenin gğvenirliğine gölge düşürmekte, hatta
çaİrşanla.rn değerlendirmenin gerekliliğine inanmalarını zorlaştırmaktadrr. İnsanların
büyük çoğıınluğu aslında başkaları tarafından değerlendirilmekten hoşlanmazlar. Çünkü
değerlendirmenin objektif ve yeterli bir biçimde yapılmasının zorunluluğunu bilirler. Yanlr
ve yersiz bir değerlendirme ile örneğin kişi işini yitirebilir ve ya daha bir üst görev yerine
ulaşamayabilir. Bu nedenle, değerlendirme bireyin geleceğinde ve örgütsel durumunda
etkili olur. ,(ı2l

Personelin kişisel özellikleri ve niteliklerinin değerlendirilmesi de geleneksel
değerlendirme yöntemlerinin genel özelliklerinden biridir. A5ırıca bu yöntemde çalışanlar
değerlendirme sürecinde pasiftirler, sürece katrlmazlar ve geleneksel değerlendirme
yöntemlerinin çoğu kez baskı, cezalandrrma ve denetim amacına yönelik oldukları
görülmüştür. ,(ls}

2- Çağdaş Değeılendirme Yöntemleri

Değerlendirmede bireyin kiksel özellikleri değil, yapmlş olduğu işin
değerlendirilmesi bu değerlendirme yöntemlerinin temelini oluşturur.

İ|k kez 1954 yılında Peter F. Drucker tarafindan geliştirilen ve çağdaş yöntemler içinde
ayrı bir yer tutan bu yöntemin özünü oluşturan " Amaçlara göre değerlendirme yöntemi
", " Amaçlarla yönetim "düşünce akırnından esinlenerek geliştirilen bir yöntemdi1. .(ı+}
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Drucker'e göre amaçlarla yönetim örgütun amaçları ile örgüt üyelerinin kişisel amaçları
arasrnda var olduğu ileri sürülen doğal çelişkiyi gidermek ve örgütü bütünleştirmek
amacıyla geliştirilmiştir. .( ıs)

Tablo 2 de Geleneksel ve Çağdaş Değerlendirme yöntemlerinin bire_bir
karşılaştırılmasr yapılmıştır. Tabloda daha açık bir şekilde göruldüğü üzere Çağdaş
değerlendirme yöntemleri Geleneksel yöntemin sakrncalarını ortadan kaldırmaya ve
hızmet kalitesinin yükseltilmesinde daha etkin olabilecek bir değerlendirme sisteminin
olu şturulmasına yöneliktir.

Tablo 2 Geleneksel ve Çağdaş Değerlendirme Yöntemlerinin Kaıışlaştırılması

ıv. pERFoRMANs ÖıçüMIERİNDE KuLLANILABİtEcEK KRİTERLER

Hizmet üreten çalışanların performanslarrnı değerlendirmede sektöre1
farklılıkların bazrlarından kaynaklanan birtakım güçlüklerle karşılaşıldığını görmekteyiz.
Bunlar öncelikli olarak hizmeti üretenin insan olmasından kaynaklanan güçlüklerdir.
NihaYet hiÇ bir insan, fiziksel ve davranrşsal olarak diğerlerine benzemez. Yapılan
görüŞmelerin sonuçlarından ( bulgularından ) biri de personel değerlendirmelerinin
yalnızca yöneticilerin gözlemleri ve tecrübelerine göre yapıldığıdır. Bunun sübjektif
sonuçlara yol açabileceği açıktır. .lıol

Personelin işinde başarıh kabul edilebilmesi için belirli temel davranışları yerine
getİrmesİ gerekiyorsa bu temel davranışlara bakılarak ölçüm yapılmalıdır. .(ız) Burada
önemli olan nokta etkin bir değerlendirme sisteminde işin başarılı bir biçimde yapılıp
yaPılmadığını ortaya koyacak başarı ölçütlerinin ya da " Performans Ölçum Kriterlİri ''nin önceden saptanmasının gerekliliğidir. Bundan dolayıdır ki, performans ölçümü,
ÇalıŞanların yeteneklerinin, işin nitelik ve gereklerine ne ölçüde uyup uymadığını
araŞtlran ya da iŞteki başartslnr saptamaya çalışan objektif ana]liz|er ve sentezlerden
oluşan dinamik bir süreçtir. .(ı8}Aynı zamand,a periyodik ve biçimsel bir değer biçme
işlemidir..ıısı

Performans ölÇümleri yaprlırken, personel hakkında alınacak kararların, temel
ilkelere oturtulması ve özellikle bu kararların u5rumlu ve objektif olmasrna özen

Çağdaş Değerl.endirme Yöntemlerinin
ozellikleri

Geleneksel Peğ9.rlendirme Yöntemlerinin
ozellikleri

1 - Personelin İşteki başarısı değerlendirilir 1 -Personelin kişisel öze|Ilkleri ve nitelikleri
değerlendirilir.

2- Değerlendirme açık olarak yapilır 2- Değerlendirme gizli olarak yapilır

3- Değerlendirme objektif ölçütlere
dayanır.

3- Değerlendirme sübjektif ölçütlere dayanır

4- Personel Değerlendirme sürecine
katılır

(Aktiftir.)

4- Personel Değerlendirme sürecine katıIr.rıaz
(Pasiftir)

5- Değerlendirme geliştirme ve stratejik
yönlendirmeye yönelik yapılır.

5- Değerlendirme çoğu kez baskı ve
denetime

Iyönelik yapılır.
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gösterilmelidir. Kelly'nin ," Bir çalışanı sevmemek, ya da onunla dost olmamak etken bir
faktör olmamalı. Eğer o kişi açıkça iyi hizmet veren biri olduğunu gösteriyorsa ve de
gerekli niteliklere sahipse yükselebilmeli, ".üzo1 İfadesi de bu yaklaşrmın gerekliliğini
açıklar niteliktedir.

Hizmet üreten bir işletmede kalite, hem bir şart, hem de bir engeldir. Kendi
bünyesinde performans olmaktan çok dışsaldır. Sürecin içine yerleştirilmesi gerekir.
Fakat bu yapıldığı anda, performans, büyük ölçüde miktarla ( niceliksel olarak)
tanrmlanmaktadır, Bir yatağın belirlenen şekilde düzeltilmesi kaç dakika alır, gibi.

Dolayısıyla hizmet üretiminde verimlitiği arttırmak, İşİn hangİ performans kategorİsİne aİt

o1duğunun saptanmasını gerekli kılmaktadır. Aynı şekilde, etkinliğin fiilen arttırılabilmesi
için, hizmet üretiminde de kriterleri tanımlamamız ve bunları sürecİn İçİne yerleştİrmemiz
gerekir. (2ıl

Değerlendirmede kullanılacak performans kriterlerini belirlemek önemli bir
işlevdir. Başarı kriterlerinin işteki temel davranışlarr esas almasl, ölçülebilir ve

uygulanabilir olması gerekir. Qz| Bir otel işletmesinde , belirlenebilecek pefformans
kriterleri ( ölçütleri ) şöyle sıralanabilir :

1- Hizmet Kalitesi : Bu alanda oluşturulmuş uluslararası standartlar ya da
işletmenin hedeflerine göre oluşturacağı standartlarla ölçüm,

2- Müşteri Memnuniyeti : Konuklara doldurtulacak Anket Formlarıyla ya da 2.

3. ve ya daha faz|a kez işletmeyi tercih eden " devamlı müşteri " oran5ıla ölçüm,
3- Zamanın Kullanımı : İşletme prosedürlerine göre standartlaştırılmış işlen

süreleriyle ölçüm
4- İşletme içi Dawanışl]ar : Personelin çalışırken sergilediği samimiyet , ilgi,

nezaket (Presentabl ) düzeyleri ile ölçüm,
5- Nttelikler : Öğrenim durumu, bildiği yabancı dil sayıları vb. ile ölçüm,
6- İş Bilgisi : Mesleki teknik bilgiler, iş tanımları ile ilgili bilgiler ile ölçüm.

Tabto 3 Otellere göre Performaıs Ölçüm Kriterleri

Performans Ölçum Kriterleri Oteller
H1 H2 H3 H4 H5

Hizmet Iklitesi +

Müşteri Memnuniyeti + +

Zamanın Kullanımr + +

Örsüt İçi Davranışlar + + + + +

Nitelikler + + +

İş Bilgisi + + + + +

Tablo 3 'te görüşme yapılan otellere göre kullanılan performans ölçüm kriterlerinin
dağılımı görülmektedir. Her beş otel tarafından kullanılan ölçüm kriterlerinin personelin
örgüt içi davranışları ve iş bilgisi olduğu görülmektedir. Buna karşılık personelin
nitelikleri ikinci derecede önemli kriter olarak karşrmıza çıkmakta ve üç otel tarafindan
kullanıldığı görülmektedir. Ancak zamanın kullanımı ve müşteri memnuniyeti sadece iki
otel taraflndan birer ölçüm kriteri olarak kullanılmakta iken , lı.izrnet kalitesinin yatlnızca
bir işletme tarafindan bir kriter olarak kullanıldığı görülmektedir .
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Gelecekteki karalara ve işlemlere dayanak olmak üzere ,çalışmada gösterilen
başarıya yada başarısızlrğa biçimsel bir değer biçme işlemi olan performans ölçüm
sonuçlarrnın ana|izi, çağdaş değerlendirme sisteminin aşamalarından biridir. (zs)

Yaprlan değerlendirmelerden bir takım yorumlamalara ulaşılabilmesi için ölçüm
sonuçlarının ana|iz edilmesi gerekmektedir. Analiz aynı zaroanda , ölçümün sağhkh ve
tutarh olup olmadığnı denetlemek amacl ile yapılmalıdır. Bu amaçla kullanılabilecek
yöntemlerden biri "Gos Eğrtst dir.

ı

o/oS

I
Çok
Kötü

o/o2O

fi
Normalin
Altında

o/o5O

fiI
Normal

o/o2O

Iv
Normalin
Üstünde

o/o5

v
Çok
iyi

Grafik 1: Gos tğrisi lzcl

Grafikte 5 derece ve bunları değerleyen yüzdeler (puanlar da olabilir) vardır. Bu
derecelendirmede :

III. Derece
personeli,

: Ortalama bir performans sergileyen ve işine uyum sağlayan

I. Derece : Personelin işin gereklerine yetersiz kaldığını , (bu durumda ya
h2met içi

eğitime tabii tutulmalı yada işine son verilmelidir.)

V. Derece : Personelin işin gereklerinin çok üstünde yeteneklere sahip
olduğunu ancak,
verimli kullanılmadığını , (bu durumda da terfi olanaklan
değerlendirilmelidir. )

ıfade etmektedir.

YaPılan Performans ölçümleri sonucunda bu Gos Eğrisi'ne yakın sonuçlar elde
edilemezse , iş gören değerlemesine kuşku ile yaklaşmak gerekir. (25ü

Gerlbildirim ( feedbacL )

A.B.D. 'de YaPılan bir araştırmada , çeşitli işletmelerde çalışan personele ,
YaPtıkları iŞte baŞarıh olup olmadıklarını nasıl anladıklan sorulmuş. Verilen cevaplar
oldukÇa ilginÇtir. Personelin büyük bir kısmı , "şayet yönetici biz|eri uyarrnıyorsa, başanlı
bir biçimde çalışıyoruz demektir," anlamına gelen cevaplar vermişlerdir. (zoı yönetıciıer
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genelde, başarılı çalışanlarına geribildirimi ihmal etmektedirler. Oysa. , yapılan
değerlendirmeleri etkin kılabilmek için elde edilen sonuçlarrn gizli tutulmayıp ,çalrşanlara
,yol gösterici bir şekilde aktarılmasr gerekir.(27) Çünlıııi, düzeltici faaliyete gerçekleştirmek
için yapacağım dediği için , değerlendirilen personelin , performanslnın ne olduğunu
bilmesi gerekmektedir. (ze)

Değerlendirme Görüşmesi ( Mülakat I

Performans ölçüm sonuçlarrnın personele bildirilmesi (Geribildirim) değerlemeci
, tarafından düzenlenecek bir değerlendirme görüşmesiyle gerçekleştirilmelidir. (zs)

Performans ölçüm sonuçlarrnın analizinden sonra yapılacak görüşmelerin asıl
amact ; personelin performansrnı etkileyen faktörlerin neler olduğunu saptamak ve
uygulandığında bu faktörleri ortadan kaldıracak yada bunlarrn performans üzerindeki
etkilerini en aza indirecek bir çalışma planı oluşturmak olmalıdır. (30)

Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise, hedeflenen başarıya ulaşılmadığının
tespit edilmesi durumunda, ilgili personelle, performansının düşüklüğü konusunda
karşıhklı bir görüşme yapılarak sorunların tespiti ve çözümünde birinci kaynak ( iş gören

) kullanılmış olacaktır. Kelly 'nin değerlendirmecilere , "düşük performansrn nedenlerini
araştırırken mazeret dinleyin'(sıl, önerisi de bunun gerekliliğini vurgular niteliktedir.
Çalışanların performansını yükseltmek, yetersiz yönlerini görmelerini sağlamak amacı ile
yapılan değerlendirme görüşmeleri aracılığı ile hem değerlendirme sürecinin etkinliği
arttırılmış hem de astlar ve üstler arasındaki iletişim kuwetlendirilmiş olur.

SONUÇ VE ÖXPnİLER

Mal üreten işletmelerde verimliliğin arttırrlmasında odak noktasr "iş" tir; oysa,
bilgi ve hizır.et işlerinde "performans" 'ın odak noktası olmasr zorunludur. (3z) Yani,
birincisinde sonuç, ikincisinde süreç önemlidir. Bu da ,hZmet alanında faaliyet gösteren
çalışanların sadece yaptıkları iş açısından değerlendirilmelerinin yetersiz olduğunu
çünkü, bu değerlendirmelerin her birinin farklr analiz ve teşkilatlanma gerektirdiğini
ortaya koymaktadır. Buradan hareketle bir hizmet işletmesinde, neyin ar.aliz edilmesi,
neyin değiştirilmesi gerektiğini karar verilebilmesi için ,belirli bir işin hangi performans
kategorisine ait olduğunun saptanması gerekmektedir. Ancak o zaman bütün bunlara
karar verilebilir.

Görüşme yapılan beş otel işletmesinin dördünde, o önceden uzlaşmaya varılmış iş
tanrmlarr", "gerçekleştirilmesi gereken performans standartları " gibi objektif
değerlendirme kriterlerinin bulunmadığı gözlenmiştir. Bununla birlikte personel
değerlendirmesinde baz alınan kriterlerden, özellikle sorumluluk'duygusu, göreve
bağlılık, ifade yeteneği, dikkat, disipline uyma, karar verebilme vb. kriterlerin, kişisel
özelliklerle ilgili, objektif bir değerlendirmeye elverişli olmayan kriterler olduğu
görünmekte ve çağdaş bir değerlendirme yaklaşımı ile bağdaştırılamamaktadır.

Son olarak, müşteri memnuniyetini de, hizrnel kalitesini de yaratacaklar
çalışanlar olduğuna göre, otel işletmelerinde uygulanan personel değerlendirme
sistemlerinin gözden geçirilerek başlangıçta zor ve zarnar, isteyen bir uygulama olsa da
etkin bir personel değerlendirmesini gerçekleştirmek amacr ile, performansı objektif
olarak ölçmeye olanak sağlayacak, performans standartlarınln ve ölçüm kriterlerinin,
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çahşllan alanın özellikleri de göz önünde bulundurularak geliştirilmesi ve uygulamaya
konmasr gerekmektedir.
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TuRİzM SEKTÖRüNDE çALIşAN PERSoNELİN İŞ'tetııı'Nİ vE
MARMARİS-KUŞADASI YÖRESİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMANIN

KARŞILAŞTIRILMASI

Meltem oIiıAY özı<nve
Adnan Menderes Üntııer sitesi

İktlsoıdl ae İdarl Btltmler Fakültest

1. Giriş

İş tatmini özellikle işgörenlerin verimlilik ve başarısını kişisel olarak sunduğu,
insanlarr mutlu ve tatmin etmesine dayalı olduğu işlerde önemlidir. Buna en güzel örnek
olarak, direkt insanlarla ilişkinin yoğun olduğu otel işletmelerini verebiliriz,(1} Son derece
yorucu ve farklı İnsanlara hİzmet veren bu tür işletmelerde işinden tatmin olmayan bir
personelin verimli çahşmasr olası değildir. Sektörde verimliliğin ve kalitenin
arttırılmasşıla, işgörenlerin tatmin olması ve işyerindeki bağımlıkta artacaktır. Sektörde 1
iŞlerin çoğunluğu hizmete yönelik olduğu için, çalışanları güdüleyebilmek ancak işlerinde \
tatmin ve mutlu olmaları ile sağlanabilir. Çünkü iş tatmini; çalışanların performanslarını, )
işgören devir hıznı, örgütün tıızını, örgütün verimliliğini etkileyen önemli bir öğedir.(2l_/

Ross ve Zender, Brayiıeld ve Crokket(3), Mok ve Finley(4) işyerinde tatmin
olmayan personelin tatmin olanlara göre işe devamsızlrk ve işten ayrılma eğilimlerinin
daha çok olduğuna dikkati çekmiştir.
İŞ tatminini tanımlamak oldukça güçtür. Bu kavram, çalrşanın yüzünde mutlu bir
gülümseme ile kendisini belli etmeyebilir. Ancak çahşanların, bedenleri ile olduğu kadar
ruhları ile orada bulunmaları koşulunun önemli olduğu söylenebilir. İş tatminİ kişinin
iŞine karŞı olan tutumudur. Herhangi bir tutum gibi, iş tatmini de inançlar, duygu,
değerler ve davranışsal eğilimlerin kompleks bir bileşimini yansıtır. yine diğer tüm
tutumlar gibi,gözlenebilir bir değişken değildir. Ancak, kişinin bu konudaki hislerini dile
getirmesi ile'anlaşılabilir.

Yüksek düzeyde iş tatmini olan insan, Çahşmayı ve işine karşı olumlu tutumlar
geliŞtirirken, buna zıt biçimde, işinden tatmin olmayan bir kişi de, çalrşmaya ve işe karşı
olumsuz tutumlar geliştirecektir.İş tatmini, işgörenlerin işlerinden duydukları hoşnutlul
Ya da hoŞnutsuzluktur ve işin özellikleri ile işgörenlerin istekleri birbirine uyduğu zaman
gerÇekleŞir. Bu kavram dinamik bir yapı olup, işletme yöneticilerinin çalrşanlar üzerindebu olguyu gerçekleştirmeleri işletmenin u;rumlu çalışması, etkinliği ve verimliliği
açısrndan büyük önem taşımaktadır.

Barnett Ve Karson'un yaptıkları araştırmalarla, işletme yöneticilerinin ve
iŞgörenlerin cinsiyeti, yaşı ve iş tecrübesi gibi değişkenlerinde,farklı iş tatmini düzeyleri
belirlediklerigözlenmiştir. Araştırmalar insanların, cinsiyetleri yönünden farklı iş tatmini
düzeYleri olduğunu ortaya çıkartmlştır. Bayan işçiler, öncelikle bir işi başarmak için
kullandıkları yöntemlerle ilgilenerek iş uyumu ve huzuru sağlamaktadırlar. Erkekler ise,
daha çok bir işin sonucu ile ilgilenerek tatmin olmaktadırlar.
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2. Ataştırmanın Amacı

Turizrn sektöründe istatistiki verilerin kullanımı amacıyla yaprlan bu
araştrrmada; otel işletmelerinde çalışan personelin nasıl bir çalışma ortamrnda çalrşmak
istediklerini belirleyerek, işgörenlerin iş tatmin düzeylerini ve işletmeye bağlılıklarını
arttırmak isteyen yöneticileri, hangi faktörler üzerinde durmaları gerektiği konusunda
bilgilendirmek ve personel politikalarını biçimlendirmede onlara yardımcı olmak
amaçlanmıştır. Ayrıca; ülkemizin iki önemli turizm beldesi olarak bilinen, Kuşadası ve
Marmaris'in, iş tatmini yönünden farklrlıklarının incelenmesinin yararlı olacağı
düşünülmüştür. Böyle bir incelemenin, farklı sonuçlar yaratacağı tahmin edilmemiştir.
Ülkemizde turizm sektörü dışında da pek çok kurumlarda ve işletmelerde yaşanan
motivasyon eksikliklerinin çözümünde de yararlanılacak bir ön çalışma etüdü olacağı
düşünülmektedir. Bu nedenle, pek çok kurumun da yararlanabileceği bir araştırma
niteliğindedir.

3. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi

Araştırmamlzun ana kitleşini Kuşadasr ve Marmaris yöresinde bulunan 5 Yıldızlı,
4 Yıldızlı ve 3 Yıldızlı oteller oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise; Kuşadası'ndan 2
beş yıldızlı otel, 2 dört yıldızlı otel ve 2 üç yıldızlı otel , Marmaris'ten 1 beş yıldızlı otel, 3
dört yıldızlı, 6 üç yıldızlı otel seçilmiştir.

çalışma kapsamında yer alqrr otel işletmelerinde, çalışan personele anket tekniği
uygulanmıştır. Uygulamalardan elde edilen veriler, gerekli istatistiki yöntemlefle analiz
edildikten sonra bulgular çizelgeler halinde gösterilerek yorumlanmıştır.

Çahşnıa, hazırlanmış olan anketin genel çerçevesi içinde iş tatmini yüksek olan
işgörenlerin daha etkin performans gösterecekleri ve işten ayrılma oranlarrnrn aza|acağı
temel varsayımı kabul edilerek yapılmıştır.

4. Araştırma Bulgulıırı

Otel işletmelerinde işgörenlerin iş tatmin düzeyleri ve örgütsel gereksinmelerini
belirlemeye yönelik yapılan bu çalışmada elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.

4.1. Örneklemin Demografik Öze[iklerine İlişkin Bulgular

Araştırmaya katılan Kuşadası yöresindeki personelin Vo 23.65'ini kadın, % 65.59'u
erkek; Marmaris yöresinin o/o3|.9|'i kadın, % 68,09'u erkektir.
Araştırmada yeralan çalışanların Kuşadası yöresindekilerin o/o 48.38'ini |7-25 yaş, Yo

36.55'ini 26-35 yaş, % 15.05'ini ise 36 yaş ve 1rukarısı, Marmaris yöresindekilerinVo
6I ,7 O'i 1 7-2 5 yaş, Vo 34 ,O4'i, 26-35, o/o 4 ,26' sı 36 yaş ve 5rukarısı yaşdadırlar.
Otellerde çalışan Kuşadası personelin Yo L6.12'si ilkokul, oh l8.27'si ortaokul, %o

45.16'sı lise, 7o 20.43'n üniversite ve yüksekokul mezunu, Marmaris'te çalışan
personelin oh 4,25'i ilkokul, Yo 4,25'i ortaokul, Vo23,63'i, lise, % 63,82'si üniversite, %o

4,25'i kurslardan mezun olmuşlardır.
I(uşadası'ndaki işgörenlein Yo 23.65'i (0-2 yıl|,% 36.55'i (3-5 yıl),% 8.60'ı (6-8 yıl),%
10.75'i (9-1lyıl),% 5.37'si (|2-Iayıl|,% l1.82'si (15 yıl ve daha faz|a| otel
işletmelerinde çahşmaktadır.Marmaris'tekiler ise; o/o23,4O'ı (0-2 yıL|, Yo 38,29'u ( 6-8
yıl|, o/o 10,66'sı ( 3-5 yıl), % 8,51'i ( 9-1lyıl), Vo 2,L5'i ( l2-I4 yılı|, o/o 4,25'i ( 15 yıl ve
yukarı) çalışmaktadırlar.
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Kuşadası'ndaki işgörenlerin %51.6l'i (0-2 yıl),%35.a8'i (3-Syıl),%20.a3'ü (6-
8yıl|,oh2.15'i (9-1l- yı||,o/o1.07'si (12-14 yı1); Marmaris'tekilerin 'Yo72,34'ii (0-2 yı|ı|,
o/"|2,76'sı ( 6-8 yı1), %o 10,66'sı ( 3-5 yı1), o/o 2,|2'si (9-1l yıl), Yo 2,|2'si ( 15 yıl ve
fazla)sı şu andaki görevlerinde çalışmaktadırlar.

1. iş TATMİııı oüzEyiNiıv vaşa cönp DEĞişiıvıi

17 -25 Yaş
1%

26-35 Yaş

18% 24%

14%
50%

67%
26%

36 ve yukarı
14%

21%
65%

Çizelge A. İş Tatmin Düzeyinin Yaşa Göre Değişimi (Kuşadasl)
İşgörenler

Çok Hoşnut
Hoşnut
Orta

65.90
13.63
18. 18

50.oo
26.47
23.53

60. o0
20.00
13.33

Hoşnut Değil |.29

Çizelge B. İş Tatmin Düzeyinin Yaşa Göre Göre Değişimi ( Marmaris)

Çok Hoşnut
Hoşnut
Orta

20,68
L3.79
37,95

30,00
30.0o
33,75 100.00

,,

Hoşnut Değil 27,58 6,25

Çizelge A ve B incelendiğinde, iki tablo arasındaki farklılıklar görülmektedir. 17_25 yaş
arasında, Kuşadası yöresindeki otel personeli iş tatmin düzeyleri yönünden yo 65,go,1rk
bir Yüzdeyle "çok hoşnut" gözükmektedir. Ancak; Marmaris yöresinde bu oran, o/o 37,95
ile "orta" düzeydedir. Değerler 26-35 yaş arasrnda, Kuşadası'nda % SO'si ''çok hoşnut'',
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Marmaris'te ise birbirine yakında olsa, 7o 33,75 ile personel "orta" derecede hoşnuttur. 36
yaş ve yukarısındh; Kuşadası'nda %6O'1ık bir oranla "çok hoşnut", Marmaris'te ise
%1OO'lük bir oranla personel "orta" derecede hoşnuttur.

2. cönn upĞişiıvıi

}(adın
16%

Eke k
5%

.-

O

:

D

}

50%

20%

11o/o 64%34%

Çizelge C. İş Tatmin Düzeyinin,Cinsiyete Göre Değişimi (Kuşadası)
Işgörenler

İş Tatmin Düzeai Erkek (%,l Kadtn (%ı

Çok Hoşnut 63.95 50.01
Hoşnut 1 L.47 34.37
Orta 19.76 1 5.62
Hoşnut Değil 4.9I

Çizelge D. İş Tatmin Düzeyinin Cinsiyete Göre Değişimi (Marmaris)

İş Tatmin Dtjzeui Erkek (o/o) Kadın (%)

Çok Hoşnut 18, 19 32,00
Hoşnut 18,19 16,00
Orta 40,90 40,00
Hoşnut Değil 22,72 I2,0O

Çize|ge C ve D incelendiğinde, örneklemde yeralan işgörenlerin iş tatminlerinin
çinsiyete göre dağılımı görülmektedir. Bu sonuçlara göre, Kuşadası'ndaki kadın
personeller %50,01 ile "çok hoşnut", Marmaris'tekiler %40'lık bir oranla "orta" derecede
tatminkar,'erkekler ise; Kuşadası'nda oh63,95 ile "çok hoşnut", Marmaris'te o/o 40,9O I|e

"orta" derecede tatminkar görülm'ektedirler.

J
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3. iş TATMİıı uüzpyiııiu pĞiriıvı DuRuMuNA cönp pBĞişiıvıi

iıtot uı Ortaok u l
12% 25%

64%
25o/o

24%

Lis e ün ive rs ite
5%

50%

65%

19o/o
20o/o

22% 59% 10o/o

Çizelge E. İş Tatmin Düzeyinin Eğitim Durlrmuna Göre Değşimi
Işgörenler

İs Tatmin D"uzeui İlkokül Ortaoh)l Lise Üniuerİite
Çok Hoşnut 64.70 50.00 58.33 65.00 .Hoşnut 23.52 25.00 22.23 10.00
Orta 1I.78 25.00 L9.44 20.00
Hoşnut Değil - 5.oo

Çizelge F. İş Tatmin Düzeyinin Eğitim Durumuna Göre Değişimi

İs Tatmin rtkokul Lise Kurs
Çok Hoşnut
Hoşnut
Orta
Hoşnut Değil

100,00 50,00
50,00

33,33
B,33

4I,68
16,66

24,I3
20,68
37,95
17,24

1o0,00

Çizelge E ve F incelendiğinde, Kuşadası'nda ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite
mezunlairnrn işlerinden memnun oldukları gözüküyor. Ancak; Marmaris'te çalışan
Personelin, ilkokul mezunlarınrn %1OO'ü "orta" derecede, ortaokul mezunlarrnın %o Sö,si
"orta" , %SO'si " hoŞnut değil", lise mezunlarlnın o/o 41,68'i, "orta" derecede, üniversite
mezunlarrnınVo 37,95'i, kurslardan mezun olanlarrn %1OO'ü " orta" derecede iş tatmini
sağlamaktadırlar.

4. İş TATMİıY oÜzpyİıYİu ııİzıupr süRpsİıp cönp oeĞİşİııİ

ı.
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0-2 Yıl 3-5 Yıl
24o/o 29Yo

61%

760/o
1ooh

6-8Yıl 9 - {{ Yıl
25%

33o/o 34o/o

13o/o 62%

33o/o

12 - 14 Yıl l5 ve yukarısı
7o/o

33o/o 34o/o
21o/o 36oh

33o/o
36%

Çizelge G. İş Tatmin Dizeyinin Hurnet Süresine Göre Değişimi ( Kuşadasl)

Çizelge H. İş Tatmin Düzeyinin Hizrnet Süresine Göre Değişimi (Marmaris)

çizelge G ve H incelendiğinde,0-2 yıl hizrnet döneminde, Kuşadasr'ndaki Personel

"1,76,20 lı" ,bot hoşnut", Marmaris'teki personelde %o 55,55 ile "çok hoşnut"; 3-5 Yıl
hizmet döneminde, Kuşadası "1,6I,29 ile "çok hoşnut", Marmaris "^ 6I ,|2 ile "rırta"

dcrecede tatminkar, 6-8 yıl ]nizrnet döneminde Kuşadası'nda "/,, 62,50 ile " Çok hoŞnut",

Marmaris v" 36,37 ile hoşnut gözükmesine rağmen, "/" 27,27 ile "orta", "/o 27,27 l|e "

,
,ğ.

}
c

!

}

i

t
D

7 5 ue ııukansı6-9Ytl 9- 1 lYıl 12-14Yılİş'I'atmin hjzeui 0-2Yıl 3-SYıl
35.7162.5o 33.34 25.o076.2o 6I.29Çok Hoşnut
35.7112.50 33.34 25.oo23.8o 9.67Hoşnut
2L.4225.o0 33.32 50.oo29.o4Orta
7.16Hoşnut Değil

12-14Yıl 15 ue uukanst3-SYıl 6-BYıl 9-1IYıl0-2Yıl
11,11 36,37 20,oo55,55Çok Hoşnut

33,339,09 20,0o11,11 l1,11Hoşnut
1oo,oo 66,666I.I2 27,27 40,0o22,22Orta

L6.66 27,27 2o,oo11,11Hoşnut Değil
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hoşnut değil" gözüktüğünden, kararırrıızı olrr-"rj olarak vermek zorundayız.9-11 yıl
Lıızrrıet döneminde, Kuşadası'nda V"33,34 ile değerler birbirine çok yakın çıkmıştır.
Marmaris'te ise; o/o 4O'hk bir oranla "orta" düzeyde tatmin sağlanmıştır. |2-I4 yıllhizmet
süresinde, Kuşadası'nda %SO'lik bir oranla "orta" düzeyde tatmin söz konusu iken, "çok
hoşnut" ve "hoşnut" seçeneklerini seçenlerle, aynl düzeye gelmektedirler. Marmaris'te bu
durum, daha farklıdır. o/o 100'lük bir ortalamayla "orta" düzeyde bir tatmin
sağlanmaktadır. 15 yıl ve yukarlslnda, .Kuşadası'ndaki personel büyük oranda
tatminkardırlar. Ancak; bu oran Marmaris'te o/o 66,66'Iık bir oranla "orta" düzeyde
sağlanmaktadır.

4. Sonuç :

Ülke ekonomilerinde giderek daha çok önem kazanan ve başh başına bir sektör
olma özelliği gösteren otel işletmelerinde çalışanların işletmeyle bütünleşmesi ve işinden
tatmin sağlaması için hangi koşulların olmasr gerektiğinin araştırılmasl ve mevcut
ortamln değerlendirilmesi oldukça önemli hale gelmiştir. Bu araştırma sonucunda, ortaya
çıkan sonuçlar oldukça şaşırtıcıdlr. Bunun nedeni; bu anketin ilk defa Kuşadası
yöresinde yapıldıktan sonra alınan sonuçlar ile Marmaris'te yaprlan sonuçlar arasındaki
farkıdır.

KuŞadası yöresinde yapılan bu çalışmanın sonuçlarını yazarken,ülkemizde iş
tatmin düzeyinin oldukça düşük olacağı varsaylml ile hareket etmiştim. Ancak; turizm
sektöründe çalışan personel iş tatmini konusunda oldukça doyumlu olması,şikayet
oranlarınrn düŞüklüğü ve iş yerinde çalışmaktan dolayı mutluluk duymaları beni
ŞaŞırtmlŞtı. Kısacasr; bu örneklemde çalışan personele, "yeniden işe başlasaydrnız, nerede
ÇalrŞırdrnız" sorusuna alrnan yanıtların çoğunluğu yine kendi iş yerlerinin yazılmış
olması, onlarrn iş tatminini sağlamış olduğunu göstermekteydi.

Ancak, bu varsayım Marmaris yöresinde yaptığım anketle değişti. Bunun
nedenini açıklamakta zorlık çektim, Daha sonra şu tahminde bulundum. Marmaris'te
ÇalıŞan Personelin genellikle yükekokul ve üniversite mezunu olması, varsayrmlmızı
değiştiryordu. Yoksa görev aynıydı, çalrşanlar fertler aynıydı.

Bu anketin bize sağladığı en büyük faydalardan biri de; yeni bir yorumda
bulunma Şansrmzln olmasrdır. Kısacasr; sektörler arasında turızm sektörünün yeri
aYrıdır. Bu yüzden sonuç farklı olmuş olabilir. Bu yaklaşımla hareket edilirse; daha ilğinç
bir sonuÇta ortaya çrkacaktır. Bir sektörde elde edilen başarının ya da başarısızlıklİrın
ipuçları, diğer sektörlere de yansıtılabilir mi ?

SonuÇ olarak diyebiliriz ki; araştırmanın olumlu-olumsuz çıkan sonuçlarrnrn
Yanında, otel iŞletmelerinde Çalışan, özellikle yüksekokul mezunu, yönetici vasfinda
bulunan iŞgörenlerin çok yüksek iş tatminine ulaşmadıklarrnr da söyleyebiliriz.Ki; bu
durum sonucu olumsuz etkilemiştir. İşgörenlerin işletmelerine olan tağımlılıklarını
azaltmıŞ ve daha iyi imkanlar sunan bir işletmeye geçme olasılrklarını arttırmıştır.

Bu ÇalıŞmada saptandığı şekilde, personelin iş tatmini oluşturan faktörler, iş
tatmin düzeYleri ve iŞletmeye bağlılıkları arasında bir ilişki nedeniyle, otel yöneticilerinin
düzenli zaır.an aralıklarıyla bu tip anket çalışmalarını, personeli üzerinde yapmalarının
da olumlu sonuçlar vereceğini de kanıtlamaktadır.

Hangi kurumda Çalrşılırsa çalışılsın; insan aynıdır. Gereksinmeleri farklı bile olsa;
istekleri aynıdır. İnsana yapılan yatlrım; geleceğe yapılan yatırımdır...

İ
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Tt rıizM sEKTönüuDE TopLAM ı<ALirp yöııpriıvıi vE rünxiypııiu
pAZARLANMAsINDA TopLAM ı<eıibp yöupriıvıiuiu öupıvıi

Berk IrENKll}lŞ
İstg;nbul Üniaersitesf Sos. Bil. M.Y.O.

Günümüzde Toplam Kalite Yönetimi, kaliteye ulaşmak için en büyük araçtır. bu
nedenle işletmelerin kaliteye ulaşması için Toplam Kalite Yönetiminin uygulamaları
kaçınılmazdır. Türkiye'nin en büyük tanıtıcıları ülkemize gelen konuklardır. Onlara
kaliteli hizmet vererek memnuniyetlerini sağlarsak amacım|za ulaşmış olacağız. Bu
bildiride Türkiye'nin Pazar|anmasında Toplam Kalite Yönetiminin önemi ele alınmaktadır.

1. TopLAM ı<eıirp yöıvpriıvıiıyiu rauıııı

Toplam Kalite Yönetimini tanımlamadan önce "Kalİte" kavramınr tanımlamanrn
daha doğru olacağı görüşündeyim. Kalite hakkında birçok tanlmı görmekteyiz. Bu
tanım|3.r arasında Rosander'in kalite tanımlamasr bana göre en yalın, en doğru tanrmdrr.

Rasender'in kalite tanımlamaş1lOa,

Kalite, güvenilir olmaktır.
Kalite, ffiüşterinin paraslnln değerini almasldlr.
I(alite, her türlü hatanın ortadan kaldırılmasıdır

Yukarıdaki tanımdan da anlaşrlacağı gibi kalite, tüketicinin maddi ve manevi
olarak ihtiyaçlarına, isteklerine cevap verebilecek düzeyde olmalıdır.

Toplam kalite Yönetimi (TKY), uzun vadede, müşterinin tatmin olmasını,
başarmayr, kendi personeli ve toplum için avantajlar elde etmeyi amaçlayan, kalite
üzerine yoğunlaşmış ve tüm personelim katılımına dayanan bir kuruluş yönetim
modelidir. ı05

TKY uygulanmasında iki önemli etken vardır. Birincisi üst yönetim, ikinci önemli
etkende personeldir.

Üst yönetim kalite ulaşmak isteği hedefi belirlemeli ve bu hedefe ulaşmak için
planlar hazırlamalıı, gerekli koordinasyonu sağlayıp organizasyona liderlik etmelidir.

İkinci önemli etken olan personelin motivasyonu sağlanmalı, onlara verilen değer
hissettirilmelidir. Üst yönetimin alacağı kararlara tüm personelin katılımı sağlanmalıdır.

Şekil 1- Toplam Kalite Yönetimi

lo+Taıner BOLAT - Oya Aytemiz Seymen, "Toplam Kalite Yönetimi ilkelerinin Konaklama İşletmeleri
Açısından Değerlendirilmesi", Turizimde Secme Makaleler 26. TUGEV, 1996, S.35.
l05İsmat1 EFİL, Toplam Kalite Yönetimi ve Toplam Kaliteve Ulasmada Önemli Bir Arac lSO 3000
Kalite Güvence Sistemi. Bursa Uludağ Ünivesitesi Basrm Evi, 1995, s.29
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KALiTE

31

ynak: İsmail Efil,
BURSA BASIM 1 995,

Toplam Kalite Yönetimi kaliteyi arttlrma, sıfır hatanın hedeflenmesi yanında bir
yönetim felsefesi olarak benimsenmelidir.

2. TüRK TuRizM spxtönüıvDE TopLAM ı<eıitp yöıvpriııi

Bütün dünyada olduğu gibi ülkem2de de turizm hızla gelişen bir sektör
konumundadır. Özellikle 1980 yılından sonra kitle turizmine yönelik çalışmalara hız
verilmiş ve bugünkü duruma gelmiştir.

1980 yılında Türkiye'ye gelen toplam yabancıların sayısı 1.288.060 iken, 1995,de
7.726.886 olmuştur. 1980 yılında elde edilen turizm geliri 326 milyon $ iken, 1995'de '
4.957 mllyar $'a ulaşmıştır. 198O yrlında turizm gelirlerinin G.S,M.H. içindeki payıo/o o,6
iken, l995'de bu oran %o 3'e varmıştır.106

Yukarıdaki istatistiklerden anlaşılacağı gibi turizm sektörü 15 yıl içinde hızla
büYümüŞtür. Bu büyüme ülkemizi Avrupa ile rekabet edebilecek düzeye getirmiştir.

Türkiye, Pazar payını arttırmak, pazar pay|nı korumak, işletmenin devamlılığnı
sağlamak müşteri tatminine ve toplam khlite yönetiminin uygulanmaslna bağlrdır. ıoz

Buna rağmen turizm sekötründe Tky yoğun bir şekilde ilgi gördüğünü ve
uygulandığını söylemek güçtür.

ıo6Füsun (İstanbullu) Dinçer, "Turizm Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi," Turizm İşletırıelerinde
Hİzmet Kalitesi. Hafta Sonu Seminerleri III. Erciyes Üniversitesi -Nevşehir, ı996, s.33.-lo7Dinçer, a.q.m,. s.33.
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20 Mayıs 1996 tarihi itibarıyla Türk Standartları Enstitüsü 334 kuruluşa ISO
9O0O belgesi vermiştir. Bu belgeyi 334 şirket içinde, hizrnet sektöründen sadece 3 şirket
almıştır, bu da %o 3 düzeyinde bir orandrr. ıog

Bu bilgilerde bwe TKY ülkemizde hentız turizm işletmelerinin uygulamaya
sokamadığınr, bunun sonucunda da, çok kaliteli bir hizmet veremediğimiz sonucuna
varılmaktadır.

Oysa turizmde asıl amaç konuk memnuniyetinin sağlanması olmalıdrr. Memnun
kalmadan evine dönen turist bizim için kayıptır. Memnun olarak ülkesine dönen turistin
ülkemize getirecekleri göz önüne alınarak turizm politikaları belirlenmelidir.

TC Tlırizm Bakanlığı, yıldızlama sisteminde o/o 95 oranında konaklama tesisini
fiziki yapısına, o/o 5 oranrnda hizmet kalitesine bakmaktadır. Bir otelin yıldızlarrnı, o otel
içinde çahşan personelin doldurduğu unutulmamalıdır.

TC Turizm Bakanlığı, yilıdızlıarna sisteminde iKY göz önüne almalıdır. Turizm de
nekadar kaliteli }.izrnet verirsek o derece Feed - Back (Geri Besleme) olacağı aklımızdan
çıkmamalıdır.

3. TURİZM SEKTÖRÜNDE TOPLAM İÜALİTE YÖNETİMİNİU İrYCUİeİİİİeSİ

Emek yoğun bir nitelik taşlyan hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin
insana yatlrlm yapmaları gerekmektedir. Bu ise çalışanlara yetki ve sorumluluk verecek,
çalışanların alınan kararlara katrlımını sağlayacak, onların motivasyonlarını arttrracak,
sürekli eğitecek, iyileştirme vb. faaliyetlerde katılımını sağlayacak bir ortamrn
yaratılmasıyla mümkündür. TKY bu ortamı yaratlp, işlerlik kazandıracak araçlara kendi
bünyesinde sahiptir. l09 Bu araçlardan en önemlisi Kalite Çemberidir. Kalite çemberi,
işletme içinden gönüllü kişilerin boş zamanlarında kalitenin arttırılması, işlerin daha
sağhklı 5rurümmesine yönelik çalışmalar yapan kıiçük gruplardır.

Bu grupların üyeleri, o işletmenin yöneticileri ile iş görenleri tarafindan
oluŞmaktadır. Böylece işgören düşüncelerini yöneticilerine iletebilmelidir. Buda işgörenin
motivasyonunu arttlrmaktadır. Bunun sonucunda işgören kendini geliştirmekte va daha
iyi hizmet sunabilmektedir.

Genellikle kalite çemberinin çalışma konularının %o SO'sini kalite, o/o 4o,ını
verimlilik ve kalan %o ].O'ununu da diğer konularrn oluşturduğu görülmektedir. ı ıo

KaliteYi arttırmaya yönelik olarak konuklara yönelik bir anket hazırlanmalıdır.
BöYlece konuk göztlY|e lurizm işletmelerinin, yerel yönetimlerin eksiklikleri ve yanlışlıkları
bulunmah en krsa zamanda düzeltilmesine çalışılmalıdır.

TKY'nin özünü oluşturan unsurlar işletmeler tarafindan iyi değerlendirilmeli ve
bir bütün olarak uygulama zorunluluğu olmalıdır. Bu unsurlar;

ıO8Dinçer, a.q.m.. s.33.
logOYa AYtemiz SEYMEN - Tamer BOLAT, "Konaklama İşletmelerinde Bir Toplam Kalite yönetimi
Aracı Olarak Kalite çemberinin, Hizmet Katitbsinin Arttırrlmasında Rolü ve Önemi,,,n;;
İŞletmelerinde Hizmet Kalitesi. Hafta Sonu Seminerleri III, Erciyes Üniversitesi- Nevşehir, ",.zg:ılOSe5rmen, Bolat, a.g.m. s.67
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1. İnsana yöneliktir. Bunun için işletmeler konuklarlnrn ve personelin ihtiyaçlarını iyi
belirleyerek her türlü ihtiyaçlarıı..ıa cevap verebilmelidir.

2. TKY amacı hatalarr srfira indirmektir.
3. Önleyici yaklaşım gereği, sıfır hatayı sürekli kılmak için, bilgi toplamak, ölçmek ve

değerlendirmek kalitenin sağlanmasrnda esastrr. Bunun içinde toplanan bilgilerin
doğru olmasr kadar, ölçülebilir ve değerlendirilebilir sayısal verilere dayandırılması
zorunludur. l l l

4. TI(Y'nin başlıca amaçlarından birisi de, işletme çalışanlarının tümünün
problem çözrne, sürekli geliştirme, kaliteyi sağlama ve sürekli kılmaya yönelik
çalışmalara katılımını gerçekleştirmektir. 1 l 2

5. Konaklama işletmelerine mal satan kuruluşlarla işbirliği sağlanmalıdır.
Böylece daha hızh dağıtım, daha kaliteli ürün ve daha sağlıklı stoklama yapılabilir.

6, Sürekli gelişme; İşletme TKY sonucunda hangi aşamaya gelirse gelsin daima
daha ileri düzeyde kaliteyi hedeflemelidir.

Yukarıdaki unsurlar bir bütün olarak uygulanırsa toplam Kaliteye ulaşmamak
için hiçbir neden yoktur.

4. TÜRKİYE,NİN PAZARLAJIMASİNDA TOPLAM KALİTE YÖİVETİMİNİU ÖİVgİtİİ

,T\.ırizm bir bütünlük arz etmektedir. Yine aynı şekilde turizmde kalitede bir
bütünlük söz konusudur. Yani kalite seyahat işletmesiyle başlar konaklama işletmesi ile
devam eder. Bu süreçte meydana gelen bir aksaklık o ülkenin kalitesini etkileyebilir.

Devlet ve yerel yönetimlerde, alt ve üst yapı çalışmalarıyla bir ülkenin turizmini
etkileyebilmektedir. Yollan bozuk, telekominikasyonu yeters2 olan, tarihi eserlerine ve
doğal güzelliklerine sahip çıkmayan bir ülkenin konaklama tesisleri çok kaliteli olsada o
ülkenin kaliteli olması mümktin değildir.

Bunun için devletin turizm ile ilgili makamlara ve yerel yönetimlerin mutlaka
TKY'ni benimseyip, uygulamaları gerekmektedir. Bu yalnız turizm açısından değil
toplumunda daha iyi hizrnet alabilmesi içinde önemlidir.

Turizm bakanlığı, şu an uyguladığı yılzıdlama sisteminde yenilikler yaparak fZiki
şartlar kadar hizmet kalitesine de önem vermelidir.

İster Turizm Bakanlığından, ister Belediye'den belgeli olsun, turizmde kaliteyi
meydana getiren işletmecilik ve hizmet anlayışıdır. Turist arkadaşça sıcak bir ortama, iyi
bir servise, temizliğe, sosyal çevreye önem verir, yı,|dıza §4]ç642.ı13

Seyahat İşletmelerinde de kalite satış elemanından başlayarak transfere ve otele
yerleştirmeye kadar bir bütünlük içinde olmalıdır. En ufak bir aksaklığın seyahat
işletmesinin kalitesinde bir düşme yaratacağı unutulmamalıdır.

Yukarıda sözü geçen bütün turizm ile ilgili kamu kurum, kuruluş ve özel
işletmeler TKY'ni benimseyerek Türk turizm sektöründe kaliteyi bir bütün olarak

ıllBolat, Seymen, "Toplam Kalite Yönetimi İlkelerinin Konaklama İşletmeleri Açısınhdarı
Değerlendirilmesi," Turizmde Secme Makaleler 26. TUGEV, 1996, s. 40.
ıl2Bolat, Seymen, a.q.m., s.4O.
l 13Dincer, a.g.m.. s.34
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sunmahdrr. Böylece, bizim yurt dışında yapacağımız tanrtrmdan çok, gelen konuk kendi
ülkesinde ülkemZin olumlu tanıtımlnr yapacaktır.

Türk turZm sektöründe toplam kalite yönetim uygulamasının gerçekleşebilmesi
iki koşula bağlıdır: Makro açıdan devletin turizme kalite açısından sağlayacağı faydalar ve
mikro açıdan işletmede tepe nokta yöneticisinin toplam kalite ile ilgili eğitim almış
6|pa51l la

SONUÇ:

Turizm sektörünün gelişmesi, büyümesi ve Feed - Back için TKY'nin uygulanması
zorunludur. Müşteri ilk olarak kalite arıyor ve ülke tercihi yaparken kaliteli hızmet sunan
ülkeleri seçiyor. T\rrhm bir bütünlük arz ettiği için yerel yönetimden özel sektöre kadar
bütün turizm birimlerinin kaliteli hizmet sunmasl kaçınılmazdır. Her zaman konuk
memnuniyetinin ön plana çıkması için çaba harcanmahdır. Tanıtımr bizden çok gelen
konuk yhpmalıdır.
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"2ooo xILINA DoĞRu iıu*ıtç ruRizui,,

Ece öanxçi
Kuşada§ı Anq.dolu Meslek ae
Kız Meslek Ltsesi Ögrencisi

Turizm Bakanlığı turizmi geliştirme kapsamındaki çalışmalarına bir yenisini daha
ekledi,Bu turizm şekli bir çoğumuzun yakından ilgelendiği İNe1,1Ç rUnİzlılİ.

Bakanlığın İstanbul'dan başlayıp Efes'te biten " İnanç turu 96 " gezisine |7
ülkeden 32 yabancı basrn mensubu,yazarlar,din görevlileri ve seyahat acentacrları
katıldı.Geziye katılanlar güzergah üzerindeki dini önemi olan cami,kilise,sinagog(1) ve
antik şehirleri ziyaret etti.

Bakanlığın düzenlediği " İnanç Turu 96 " Anadolu'da içiçe yaşamlş ve hala
yaşayan üç büyük dini inanca ait kültürü ve eserleri yabancı din görevlileri,basın
mensuplarr,seyahat acentacılarrna kısacası kendi ülkelerinde konularında etkili
olabilecek kesimlere tanıtmayl amaçlryordu.

İsa peygamberin doğumunun 2OOO.yılına doğru başta Hristiyan dünyası olmak
üzere göksel dinlerde bu çok özel yıldönümünün kutlanması yönünde olağanüstü bir
hareketlilik yaşanacağı biliniyor.
Vatikan'da bu konuda girişimlerde bulunulmuş ve çeşitli alanlarda organizasyon
komiteleri kurulmuş durumda.

Hrıtiyanlığın ilk yıllarındaki en önemli havarisi sayılan ve hnstiyanlığın
yayılmasında çok önemli bir ro1 oynayan Stjean l(udu'deki putperest baskısı dolayısıyla
Anadolu topraklarrna geçişi Hrıstiyanlğın dönüm noktalarından biri olarak kabul
ediliyor.Üstelik İsa Peygamber'in annesi Meryem Ana'nın ada onun himayesinde
Anadolu'ya geçmiş olması güçlü bir ihtimal ve bir çok arkeolojik delil bu göruşü
destekliyor.

Bu görüş vatikan tarafından olduğu kadar bir çok farklı hristiyan kilisesi ve
cemaatleri tarafından da kabul görüyor.

Musevilik içinse İsrail'den sonra en kutsal topraklar herhalde Anadolu toprakları olsa
gerektir.

Çünkü,aslında tüm dünya da geniş bir alana yayllmış olan bu toplum çağlar
boyunca bir zulme uğramadan yaşadıkları ve hatta zamar, zamar, selameti buldukları bu

topraklara herzaman sempati duymuşlardır.Bu sempatinin gelecek kuŞaklara da

aktarı]ması ve turizm lehine harekete geçirilmesi mümkün.Bu çerÇevede son Yıllarda
israil için Türkiye önemli bir destinasyon(2) konumuna yükselmiş olması da dikkat

çekiyor.Ancak özellikle de Amerika da yaşayan Musevi toplumu için aynı şeyi henüz
söyleyemiyoruz.

F}
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İnanç turları Türk turizminin çeşitlendirilmesi için T\.ırizm Bakanlığı tarafindan
geliştirilen ECOPROMOSYON projesinin bir parçası olarak üç senedir büyük bir başarı il'e
yürütülüyor.T\rrlara katılan

Yabancı basrn mensupları,din görevlileri ve dini turlar düzenleyen seyahat
acentacılarr Türkiye de yaşamış farklı uygarlıkların ve dini inançların rnirasına ilişkin
imajlarla yüklenmiş olarak ülkelerine dönüyorlar.Bu turların 2OOO yılına kadar
yaratacağl birikim elbette turların başarrsrna bağlı olarak Türkiye'yi Hrıstiyanhk ve
Musevi dünyası için Kudüs'ten sonra ikinci büyük ziyaret destinasyonu yapabilecektir.

Anadolu toprakları binlerce yıldır,çok sayıda uygarhğın,kültür ve dini inançların
beşiği olmuştur.
Şimdi bu ,topraklar üzerinde yükselen T.C. tüm bu kültür ve dini inaçların mirasçısı
konumundadır. _

' Zira Türkiye Müslümanların inançları gereği ziyaret edip hacı olduğu Mekke ve
Medine'nin dinsel değerlerine yakın çok sayıda esere sahip.Aynı şekildeHrıstiyanların da
inançları gereği ziyaret ederek hacı oldukları Efes ile Yahudilerin kutsal saydıği çok
sayıda tarihi eser Türkiye'de bulunuyor.

Bu eserlere sahip Türkiye üç dine mensup dünyanın dört yanından gelebilecek
insanlara ev sahipliği yapabilecek durumda.Bir başka deyimle insanların dini inançlarını
yerine getirirken gerçekleştirdikleri bir bölgeden diğerine seyahat uluslararası literatüre
zaten turizrn olarak değerlendiriliyor.Dolayısıyla Türkiye'nin inanç Turizmi içinde ciddi
bir potansiyele sahip olduğuı görülüyor.

Nitekim bu potansiyelin çok daha azına sahip olan Suudi Arabistan hac için bu
olanağı çok iyi kullanıyor.Suudi Arabistan'ın her yıl Hac Türizmi sayesinde milyonlarca
ziyaretÇiyi ağırlaması Vatikanln ve Kudüs'un benzer amaçlarla çok sayıda ziyaretçi
tarafından ziyaret edilmesi bu potansiyelin boyutlarını gösteriyor.

ÜİXPİİİIZPE BULUNAN DiNi MERKr;ZLp;Rİ
israrsuL (oRTAKöy)
Etz Aahayim Sinagogu

Eski zamanlardan beri Museviler'in yaşadığı Ortaköy, 1618 Büyük Bedesten
Yangınından sonra gelİp yerleşenlerle Musevi yerleşim bölgesi olmuş kısa kenarh bir
üÇgen iÇindeki Camii,Kilise ve Sinagogu ile üç semavi dinin ahenk ve huzur içinde
yanyana yaşadığı bir örnek teşkil etmiştir.

"Hayat Ağacı' anlamındaki ismi ile ortaköy Eiz Ahayim Sinagogu'nun
tarihÇesi,tamirat fermanlarından anlaşıldığına göre |7,y.y'a kadar uzanır.I94| yıhnda bir
Yangln sonucu tamamen harap olmuş ve sadece halen bahçesinde deniz cephesinde
görülen Ehal'i(i(utsal Tevrat kopyası,el yazlsı parşömenlerin muhafaza edildiği
dolap)olmuştur.

BuRsA
Gienış Slno.gogu

XIV.Y.5z. sonlarrnda İspanya'dan kovulan ve Osmanlı imparatoru II.Selim
tarafindan gönderilen kalyonlara bindirilerek Osmanlı imparatorluğuna kabul edilen
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Mı-ıscvi t<ıpluluğtınun Bursa'va vcrleştırilen ilk kafilcterı [aırı_ıllıırlıııı
İ,ıılıt,ırılınıştır.İbranice'clc kovulmuş aıılamına gelı_.ı-ı (icrı-ış aclınııı Siırııgııgıı verilnıis
olınası,t_ıı_ı.yöırdeıı aınlam taşır.Gtıııı"iniüze soı-ı clt-,rtıcc sağlam ve beıkımlı <ılaı,ıık Lıltışıı,ııs
cı l ı-ı 1ı, N'I u scv i cema a t i n in i lıa cl t: ti ıı c a ç ık ttı tu lmzı k t:ıd ır.

. MANİSA (Salihli)
sard kilisesi

Sart'ta Artemis tapınağı'nın yanında tuğla ve küçük.taşlıırdan örülmüş bir kilisc
mevcuttur.İılcil'de adı geçen 7 kiliseden birisi olan bu kilisenin :ıdı "Baki l(a]an" vani
|'Benımle yürü' anlamına gelmektedir.

Sard Sinagogu

Lictl,a I(rallığıııın merkezi Sardis'te arkeoliıjik kazılar sonLıc]Lt lCXı2'de bulı-ııınrı-ıs
olaı,ı Sardis Sinagogu 120 metre uzunluğunda 18 metrc eııinclc ve yaklasık l0O0 kişiııiıı
ibadet cdebileceği görkemli bir yapıdır.Restore edilerek zir,,iırcte açılan bu aırtik siı,ııigogu
M.Ö, IV. Ve II'nci y.y.'llara ait olup bir deprem sorlucu yıkıldaktan sonra M.Ö ilk ı.1,.'da
tekrar inşaa edilmiştir.Ege bölgesinde Musevi _vaşamıılın en görkemli delilidir.

DENİzıİ(pamukkale}
Hieropolis-S.t. Philippe Martyrium

Depizli'ye l9 km.uzaklıktadır.Roma imparatoı,ltığtıııda Yeıhucli Nü[usu hakim
olduğu devirdci İsa'nın 12 havarisinden biri olıııı Apostle Philippe'nin M.S.80'de
Hrısti_vanlığı 1,al,.mak üzere buraya geldiğiııde işkeııce edilip öldürülmesi ile Hrıstiyaniık
ırleminde önem kazanmıştır.Bizans devrinde piskoposluk merkezi h:ıline gclen
|-Iicrop«ılis'tc S.t.Philippe adına M.S. V.1,.y'da Attagon stiliııde Martvrium inşaa cdilmiştir.

izıvıin (Efes}
Meryemana Evi

Efes'e 7 km uzaklıkta,42O metre yükseklikte Btilbül dağı üzerinde Hrıstivaırlarcıı
"Paııiıl,a lrtıpıılu"
Olarakta acilandırılan kı:tsal yerin M.Ö. IV._v.y.'da iırşaeı edildiği sanılmaktadır.Bir rıcağı
anclıran mihrap kısmında Hz.İsa'nın altın kalbi temsil cdilmcktedır.Hz.İsa'nın 1,tıkıılaıııp
çarııııha gcrilişinden kısa bir süre öncc anı,ıesini arkaclerşı ve heıvarisi olan St..Jcaıı'ır
tesliın ctmiştir.St..Jcaın Hz.İsa'nın çıırmıhır gcı,ilisiııde:ıı soıırıı Mcı,vem ıtıl2t'ıl,ıı1 I(rırliis'tc,
kalmasını seıkıncaIı bulduğundan onu _vanlna eılarak l(ı-ıdüs'tcn ka(:tI,mış vc lıııı,eıı,ıı
gt:tirmiştir.

Hrısriyanlık diııiııi 5,ay6ak iciıı kuısal bir görevi tıstlcnıniş olan st.Jean çıiğın en
büyük kentı durrımundaki Efes'I kencline hedcf scçmiş,Hz.Meryem'i putperestlerin
divarınıı sokmak istemccliğinden
onu Bü]bül Dağı etek]eriııde sık ağaç:larla kaplı bir kiışcde 'yııptığı kltılıcclc
gizlemiştir.St..jcan hergün giz|i gizli rını-ı zil,arctc gıtıığı r,c _ı,ivccck-icecek giiliircrel<
yokladığı bilinmektedir.I(utsal Bakire'nin 1() l vaştıı.ı kaciiır lıı"ıraıda ı-asariığı
saı-ıılır.}lrıstil,aıılığın ;ya_vılmasınclaı-ı sonrzi kutsal b:ıkircııiı-'ı buluncluğı-ı \(\!-(,

Ilrıstiyanlarca "Haç" şel<liı,ıde bir kilise inşııa edilmişıir.
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Bu ev I967'de Papa'hk tarafindan Hrıstiyanlığın kutsal yeri olarak kabul
edildi.Burada her yıl 15 Ağustosu izleyen ı|k Pazar günü ayin yapdır ve gelenler Hacı o1ur.

çİFTE KİLİSELER (Konsül Kilisesi)

Efes'e 3 Km. Mesafede Bizans hamamlarrnın karşısında yer alan çifte kitiselerin
HrıstiYanlık dünyası için son derece öze| bir önemi vardır.43 1-438 yıllarında
I(onsüllerin(3) toplandıkları kilisedir.
M.S.II.y.y'da Roma döneminde bir Bozilikaya dönüşen yapı Meryem Ana'ya adanmrş
burada YaPrlan III.konsül toplantısıqda Ifutolizmin doğmasr kararı alınmıştır.M.S.
VII.Y.Y.'da kiliseye opsisten açılan bir kapı ile ikinci bir kilise inşaa edilmiş ve böylece
kiliselerin adı "Çifte Kiliseler" olarak yazılmıştır.Meryem adrna sunulan ilk kilise olması
nedeniyle kilise ve çevresi dini bir mekan durumundadır.

St.Jean Bazilikası

Bizans imparatoru Jüstinyanın M.S. VI.'ncı y.y'da St.Jean adına yaptırdığı
Bazi||ka AYosuluk tepesinde yer almaktadır.Batıdan girilen yapmm planıbiİ Haçı
andırrr.Mezar alanrnrn kuzeyinde aziz resimlerinden oluşan fresklerin bulunduğukilisenin restore başlıkları üzerinde imparator Jüstinyan ile karısı Theodara,nın
monogramları(4) vardır.

Efes kilisesi

İncilde adı geçen 7 kiliseden birisidir.I.y.y.'da oldukça saygl
görmüŞtür.Hrıstiyanlar bu yüzden Efes'e ve Efes kilisesi'ne "Arzulanan" deİler., Daha
sonra önemi yitirdiği için buna "Giden İlt eşl<" da denir. Efes kilisesinin şindiki St.Jean
bazilikasının yerinde olduğu tahmin edilmektedir

İnanç Turu 96 İçin Tura Katılanların Görüşleri
Raymond Judd**
Amerikan Trinity Üniversitesi,İtahiyat(Teoloji) Fakültesi öğretim Üyesi

"Tarihi eserler ve Kültürel miras olağanüstü.Amerikalılar ülkenize
Deniz,I(um,Güneş için gelmezler Çünkü
bunlar bizde de var.Sizdeki bizde olmayan şey şu anda görüyor olduğumuz miras.Ancak
Amerikan kamuoYu Çok da faz|a farkın da degll.-eirae Amerikahların gelmesini
istiyorsanız unutmayln ki tesisler ve ulaşım birinci sınıf olmalı.
Bu konforu sağlarsanız çok Amerikalı çekersiniz.''

Shirley Varspan

"Ne harika. Herkes bizimle ne kadar ilgileniyor.I(endimi çok önemli biri gibi
hissettim.

Giovanni peduto

"İsa Peygamberimizin annesini St.Jean'a emanet ettiği bilinmekte.St.Jean,ında
burada yaşadığı hatta öldüğü biliniyor.Bu yiizd,en Meryem Ana'nın da burada yaşamlş
olması çok güçlü ihtimal olarak görülüyor,
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Aı,ıııclrılı_ı t<ıı,;ıklı_ıı,ı Ilı,ısıi_r,ıııılık ic.,iıı l<rıtsııl toprtıklı.ıı,tları s()nra cı-] önenrli rnı:ı,kc:;,;

tlı-ırunıuııtliı_.(ir-,ı-çckı-t,ı"ı iııiıııamı1,orum.Tüı,l<il,ç'1|1,giiı,ıııt,üt,tlt,ğt,ı,nc çt,ıl< st,r,vL]fmls,

S9NUÇ: 2oOO Yılında inanç turizm veya 2OOO yılına doğru inanç turizmi

İsa pevgeımlıeriıı cltığı_ımunun 2O()O,r,,ı]ıııa ı,tıkltısırkcıı göz öniine ıılııiımız
gertıkcrı cn öııcmli şe.v ştı ana ktrdar vt: şrı :ıııd:ı llrıstı1,:rı-ilığııı diıı_\,zrııın cı'ı ı'iır'gııı diııi
tılı_ışı.ıdı_ır.Bı_ı dcmck ,ıluı_\,or }<i İsa pel,gaıTıbcrıı-ı dtığtıını,ıı,ıtııı 2000.vılıı-ıcla cltir'ı\aı'ııı'ı clrjı'ı

l_ıiı 1,ıınıııcltrır 1-1ııc,ı t,ılmtıl,ı isteyccek ir,ısanlzır r_ılzıczıkl.ıı-vtı lıu iı,ısıııılar Hz.Meıl'eııı Aıııı'ı'ııı'ı
evıııı ziçarc1 ctırıck istel,cceklerdir.Avrıca Tüırkİvc ttırİzıırı açı.sınclzıı'ı çok Önem'lİ 1-ıİr rtıl
()\,ııaviıı-,ı E{'cs I!1crr.t.m Ana dışında,iilkeııiziıı diğer l-ı()1tiıı,ılcriır<le dc diğcr diırlcırltı ilgıli
t,ııl,i}ı ktılılıtlltırl giirınek isteyen tı-ırıstler
Biziın r,:ıpat:trğırr,ıız rcklam v(] ttıı]ıtımlar savesiı-ıdc ti lkcınize gclcccklerdir.Şu aı-ıdal<i

lıeclc:l-iıııiz,)()0O },ıliı-ıır kaclıır iııııı,ıç: tLıfizmiı-]i [ıııııtrnal< uc İsa pel'gambcrin cl<ığuıııtıı'ıı-ıı'ı

2000.r,ılıııcleı bütı_iıı l,irıstır,anlık alenıiı-ıi ülkemizc tt_ıplıın-ı;ık ve bu sa_vcdc TÜırk turİzmiııİı-ı
gclişmt,siıı i sıığlamaktır.
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